
Duizelt het u misschien regelmatig van  

de overdaad aan informatie en adviezen?  

Vergeet dat nu allemaal even en laat de  

volgende vragen tot u doordringen:

•	Hoe	houd	ik	als	ondernemende	ondernemer	

mijn beste mensen ‘binnen’? 

•	Hoe	kan	ik	als	ondernemende	ondernemer	

de	ondernemingszin	van	mijn	medewerkers	

stimuleren en optimaal benutten?; en hoe 

baken	ik	de	risico’s	af?

•	Hoe	zorg	ik	ervoor	dat	mijn	organisatie	blijft	

innoveren?

•	Hoe	kan	ik	als	klantgerichte	entrepreneur	

de	noodzakelijke	flexibiliteit	realiseren	in	het	

primaire proces?

Definitie entrepreneur

en·tre·pre·neur [ãtr  pr  nør] (de m; meervoud: 

entrepreneurs) ondernemer, iemand die een 

bedrijf opzet en leidt

e e

Intrapeneurs: het goud van uw organisatie
De omgeving van uw organisatie verandert voortdurend. Het is dan ook noodzakelijk dat uw 

organisatie flexibel is en zich aanpast aan de dynamiek om haar heen. Hiervoor zijn medewer-

kers nodig die de dagelijkse routine van de gebaande werkpaden durven te verlaten en actief 

meedenken. Voor een goed resultaat is de betrokkenheid van individuele medewerkers bij  

de continue verbeteringen van producten (diensten) en processen in uw organisatie namelijk  

cruciaal. U heeft ondernemende medewerkers nodig, maar hoe gaat u in de praktijk met ze om?
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Het	is	niet	omdat	de	wereld	draait,	 
dat	wij	misselijk	moeten	worden

Zijn de antwoorden op deze vragen gesneden 

koek	voor	u?	Of	bekruipt	u	misschien	het	ge-

voel	dat	u	de	antwoorden	niet	kent,	maar	wel	

graag wilt weten? In beide gevallen is deze 

folder interessant voor u. In deze folder vindt 

u antwoorden op de vragen, benaderd vanuit  

het	concept	van	‘de	ondernemende	werknemer’	

oftewel de intrapreneur. In deze folder leest  

u	hoe	u	intrapreneurs	herkent	en	hoe	u	hun	

potentiële	bijdragen	kunt	verzilveren.
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Cijfers en trends
Is innovatie voor u belangrijk om uw concurrenten voor te blijven? Dan is het zaak om uw 

ondernemende werknemers binnen de poort te houden. De ondernemende werknemer lijkt 

namelijk veel op de ZZP-er (zelfstandige zonder personeel). Als de ondernemende werknemer 

onvoldoende ruimte krijgt om zijn capaciteiten in te zetten dan ligt demotivatie op de loer of 

ligt de keuze om als ZZP-er aan de slag te gaan voor de hand. De tabel laat een duidelijke 

trend zien. Sinds 1996 is het aantal ZZP-ers met 59% gestegen (4,5% per jaar) tot maximaal 

632.000 ZZP-ers in 2009. In relatie tot de totale toename van de arbeidspopulatie is hun 

aandeel in die periode gestegen van 6,4% tot 8,6%. 

Tabel van de ontwikkeling van het aantal ZZP-ers, intrapreneurs die hebben gekozen voor 

eigen ondernemerschap   Bron CBS Statline

Totaal werknemers 

x 1000 (linker as)

Werknemers vaste arbeidsrelatie 

x 1000 (linker as)

Zelfstandigen zonder personeel 

x 1000 (rechter as)

Zelfstandigen met personeel 

x 1000 (rechter as)

Meewerkende gezinsleden 

x 1000 (rechter as)

Totaal werknemers flex. 

arbeidsrelatie x 1000 (rechter as)

Trends in arbeidsmarktstatus (abs. aantallen) 1996-2009
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Veranderende arbeidsrelaties
Arbeidsrelaties	veranderen.	De	werknemer	

heeft	zich	ontwikkeld	tot	medewerker	en	bin-

nen organisaties die de ruimte geven zelfs tot 

ondernemende	medewerker.	Ze	dragen	steeds	

meer	bij	aan	kwaliteitsverbetering,	kostenbe-

sparing,	klantbinding	en	innovatie.	Waarde-

volle	bijdragen,	die	bij	gebrek	aan	flexibiliteit	

binnen organisaties, verloren dreigen te gaan 

door	demotivatie	of	door	de	keuze	ZZP-er	

te worden. Als gevolg hiervan verandert 

de	hiërarchische	relatie	tussen	werkgever	

en	werknemer	van	baas-knecht	naar	meer	

gelijkwaardigheid.	Werknemers	brengen	naast	

arbeidskracht	meer	eigen	ideeën	in	en	denken	

mee over de inrichting van bedrijfsprocessen. 

De	verantwoordelijkheid	wordt	steeds	lager	in	

de	organisatie	gelegd.	We	spreken	nu	steeds	

meer	over	medewerkers	in	plaats	van	werkne-

mers en er wordt steeds meer eigen initiatief 

verwacht. 

Het	arbeidscontract	bevat	individuele	afspra-

ken	en	een	groeiend	aantal	medewerker	en	

werkgever	verwachten	van	elkaar	een	meer	

flexibele	invulling	van	arbeidstijden,	ontwik-

kelmogelijkheden	en	loopbaanperspectief.	 

Ook	in	de	ruilrelatie	worden	flexibele	beloning,	

winstdeling en andere vormen van financiële 

tegemoetkoming	minder	uniform	ingevuld.	

Naast de hiërarchische en ruilrelatie wint het 

vertrouwen	tussen	werkgever	en	medewerker	

aan belang, het zogenaamde ‘psychologisch 

contract’.	Hierbij	gaat	het	om	zaken	als	

‘binden	en	boeien’,	meer	oog	voor	tijdelijke	

vormen	van	samenwerking	en	het	meer	in	

netwerken	(ook	buiten	de	organisatie)	functio-

neren	van	medewerkers.

Wie zijn de ondernemende mede-
werkers en hoe groot is de groep?
Statistieken	ontbreken,	maar	er	zijn	wel	 

indicatoren. Zes op de tien hoogopgeleide me-

dewerkers	vindt	ruimte	voor	ondernemerschap	

belangrijk.	De	behoefte	aan	ruimte	neemt	toe	

met	de	toename	van	werkervaring.	Jongere	

medewerkers	hebben	vaak	nog	voldoende	

uitdaging, 8% van hen zegt ondernemerschap 

binnen	de	functie	zeer	belangrijk	te	vinden.	Bij	

medewerkers	met	ruime	werkervaring	in	de	

leeftijd van 36-40 ligt dit percentage op 20%.

Wat leveren ondernemende  
medewerkers op?
Bedrijven	die	hun	medewerkers	stimuleren	om	

hun ideeën in te brengen, geven aan dat het 

hun veel oplevert. Staalbedrijf Corus beloont 

indieners	van	een	idee	na	afloop	financieel	

met gemiddeld 550 euro. Dit is een fractie 

van de miljoenenbesparingen per jaar die het 

Corus oplevert. NedTrain heeft met het project 

‘boter bij de vis’ in twee jaar tijd meer dan 

2000 ideeën opgedaan, waarvan er 400 zijn 

doorgevoerd met een totale besparing van 

1,5 miljoen euro. Inmiddels heeft 30% van 

de	NedTrain-medewerkers	een	of	meerdere	

ideeën	ingediend.	Het	streefpercentage	is	

50%.	Het	benutten	van	ideeën	van	mede-

werkers	leidt	niet	alleen	tot	besparingen,	 

maar	ook	tot	nieuwe	producten.	Zo	heeft	 

Culi	D’or	in	Hoogeveen	met	haar	45	vaste	

Definitie intrapreneur:

De	medewerker	die,	vanuit	een	visie	op	or-

ganisatiedoelstellingen, pro-actief handelt om 

nieuwe ideeën binnen de organisatie vorm te 

geven en tot uitvoering te brengen.



medewerkers	en	even	zoveel	uitzendkrachten,	

in	2000	de	omschakeling	gemaakt	van	het	 

in	de	markt	wegzetten	van	gebaksproducten	

naar	het	creëren	van	gebaksoplossingen.	 

Met	de	aanwezige	expertise	en	creativiteit	

in	de	medewerkers	van	het	bedrijf	wordt	de	

vraag	van	de	klant	beantwoord.	De	omzet	 

is	sinds	de	omschakeling	verdubbeld,	het	

werkplezier	is	toegenomen,	de	motivatie	groot	

en	de	scholing	verbeterd.	Het	ziekteverzuim	

is	teruggelopen	tot	rond	de	2%	en	de	pieken	

in de productie worden op op basis van  

vrijwilligheid opgevangen. 

Wat belemmert de ondernemende 
medewerkers?
Van	de	60%	hoogopgeleide	medewerkers	die	

ruimte	voor	ondernemerschap	belangrijk	vindt,	

zegt	de	helft	onvoldoende	ruimte	te	krijgen	

in	hun	huidige	functie	door	tijdsdruk,	strakke	

regels	en	procedures.	Paul	Iske,	oprichter	

van	het	ABN	AMRO	Dialogue	house,	een	

ontmoetingsplaats	voor	samenwerking	en	

kennisdeling	tussen	bank	en	buitenwereld,	

noemt dit ‘het recept voor middelmatigheid’. 

Het	sturen	op	vooraf	overeengekomen	targets	

leidt tot een behouden instelling en alleen dat 

doen	waarvan	je	zeker	bent	dat	je	het	waar	

kunt	maken.

De positie van de intrapreneur: spanningsvelden
Intrapreneurship wordt vaak opgevat als een interne vorm van entrepreneurship (ondernemer-

schap). Karakteristieke gedragsaspecten zijn daarbij initiatief nemen, kansen zien en nieuwe 

zaken opzetten. Intrapreneurs zijn zelf op zoek naar nieuwe informatie, hebben een visie op  

de organisatie, ze denken vaker ‘out of the box’, ze functioneren in netwerken en zijn geneigd 

om op eigen kompas te varen. 

Intrapreneurs hebben ruimte nodig in een organisatie. Ruimte om regels en procedures flexibel 

te kunnen toepassen, ruimte om initiatieven uit te werken en om eigen projecten op te starten. 

Door deze behoefte aan ruimte opereert de intrapreneur in een spanningsveld met bestaande 

regels, procedures en taakafbakeningen. 



Het NCSI onderscheidt drie spanningsvelden: 
Spanningsveld 1: Ondernemer versus werknemer

Zoals in de definitie is aangegeven heeft de intrapreneur dezelfde eigenschappen als een onder-

nemer.	Het	onderscheid	is	dat	de	intrapreneur	in	loondienst	is	en	daarmee	in	een	gezags-	en	

ruilrelatie	staat	tot	zijn	werkgever.	De	intrapreneur	zal	zijn	ondernemingszin	dus	in	dienst	moeten	

stellen	van	de	organisatie.	Het	onderling	afstemmen	van	vrijheden	en	kaders	is	een	vereiste	om	

competentieconflicten	te	voorkomen	en	juist	de	vernieuwingskracht	te	benutten.	

Spanningsveld 2: Individuele prestatie versus collectieve prestaties

De	prestatiegerichtheid	en	effectiviteit	van	intrapreneurs	zijn	competenties	die	kunnen	voor- 

komen	dat	zijn	dominantie,	zelfstandigheid	en	doorzettingsvermogen	alleen	betrekking	hebben	

op zijn eigen prestaties. Doorgeschoten effecten daarvan hebben we gezien bij de ICT-sector  

in	de	jaren	’90,	waarbij	accountmanagers	hoge	bonussen	ontvingen	voor	verkoop	van	niet	

realiseerbare projecten door de eigen ICT-ers, waarmee de beoogde winst door schadeclaims 

verdampte. Effectieve inzet van intrapreneurs vergt dus inzicht in hoe het eigen resultaat samen-

hangt	met	het	afdelings-	of	bedrijfsresultaat	en	het	besef	dat	het	resultaat	beter	te	bereiken	is	

door	anderen	erbij	te	betrekken.	Zo	is	het	succesverhaal	van	‘post-it’s’	van	3M’s	te	danken	aan	

het	door	dr.	Spencer	Silver	ontwikkelde	drukgevoelige	plakmiddel	en	de	door	zijn	collega	Art	Fry	

bedachte	papierplakker.	

Spanningsveld 3: Kans versus risico

In	tegenstelling	tot	de	ondernemer,	waarbij	kansen	en	risico’s	worden	gemeten	naar	effecten	voor	

het	eigen	kapitaal	of	zelfs	het	voortbestaan	van	de	zaak,	mist	de	intrapreneur	deze	graadmeter.	

Dit	is	pijnlijk	duidelijk	geworden	voor	de	Franse	bank	Société	Générale,	die	bijna	omviel	 

door	het	verlies	van	4,8	miljard	euro	in	2008,	veroorzaakt	door	de	genomen	risico’s	van	hun	 

effecten-handelaar	Jérôme	Kerviel.	Het	geven	van	inzicht	in	risico’s	en	het	afbakenen	ervan,	

zonder	kansen	bij	voorbaat	uit	te	sluiten,	is	noodzakelijk	bij	het	werken	met	intrapreneurs.

Hierna	worden	deze	drie	spanningsvelden	voor	vier	typen	organisaties	uiteengezet.



Gebaseerd op het cultuurdiagnosemodel van Quinn en Cameron.

Om	u	een	indruk	te	geven	van	de	wijze	waarop	organisaties	in	de	praktijk	omgaan	met	intra-

preneurs,	volgen	hier	enkele	voorbeelden	uit	de	praktijk.	De	organisaties	die	we	hebben	 

geïnterviewd,	zijn	ingedeeld	naar	bovenstaande	cultuurtypering.	Gekeken	is	hoe	zij	omgaan	met	

de	onderscheiden	spanningsvelden	‘ondernemer	versus	werknemer’,	‘individueel	versus	collectief	

resultaat’	en	‘kansen	versus	risico’s’.

Intrapreneur in het bedrijf
Intrapreneur,	een	last	of	een	zegen,	de	keuze	is	aan	u.	De	eigenschappen	van	een	intrapreneur	

zijn	niet	te	veranderen,	wel	de	keuze	of	uw	bedrijf	deze	wil	benutten.	Volgens	het	NCSI	kunnen	

intrapreneurs	in	alle	type	organisaties	waarde	toevoegen.	Het	realiseren	van	toegevoegde	waarde	

vereist afstemming van verwachtingen, vrijheden en facilitering op de aard van de organisatie. 

We	onderscheiden	vier	basistypen	organisaties	(schema):	samenwerkingsgericht,	veranderings-

gericht,	productgericht	en	marktgericht.	Onderscheidend	is	de	mate	waarin	de	organisatie	zich	

richt	op	flexibiliteit	dan	wel	stabiliteit	of	meer	intern	dan	wel	extern	gericht	is.	Dit	werkt	door	 

in	de	structuur,	de	wijze	van	leidinggeven	en	het	HR-beleid.	Elke	organisatie	kent	elementen	 

uit	de	vier	typeringen,	maar	vaak	is	er	één	dominant.

samenwerkingsgericht

•	projectorganisatie

•	participatief leiderschap (coach)

•	succesfactor: teamwork

•	HR-beleid: ontwikkelingsgericht (POP’s e.d.)

productgericht

•	functionele oganisatie

•	hiërarchisch leiderschap

•	succesfactor: efficiency, service

•	HR-beleid: gereguleerd, gelijkheid, 

 voorspelbaar, zekerheid

veranderingsgericht

•	netwerkorganisatie

•	charismatisch leiderschap

•	succesfactor = innovatie

•	HR-beleid: benchmark als basis

marktgericht

•	procesorganisatie

•	zakelijk leiderschap

•	succesfactor = winst, aandeelhouder

•	HR-beleid: resultaatgebonden

mens

intern extern

taak

stabiliteit

Flexiliteit
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Deze	folder	is	tot	stand	gekomen	uit	een	samenwerking	tussen:

NCSI

Randstad

Fontys	Hogescholen

INHolland	-	lectoraat	‘HRM	en	persoonlijk	ondernemerschap’

Onderzoek en redactie:

Margreet Xavier (NCSI)

Harrie	Manders	(Fontys	Hogescholen)

Ad	van	Geesbergen	(INHolland)

Corina	Minnaar	(Randstad)

Chris Stapper (NCSI)

Het	NCSI	is	warm	voorstander	van	innovatie	van	onderop	en	

hoopt u met deze folder te inspireren tot het benutten en inzet-

ten van talenten voor betere bedrijfsprestaties. 

U	kunt	met	uw	vragen	en	opmerkingen	terecht	bij	het	NCSI	via	

informatie@ncsi.nl. 

    Alles uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestem-

ming	van	het	NCSI	verveelvuldigd,	geremixt	en/of	openbaar	

gemaakt	worden	door	middel	van	druk,	offset,	fotokopie,	micro-

flm,	PDF,	LinkedIn,	MySpace,	Twitter,	Hyves,	Wikipedia	en	

welk	ander	bestaand	en/of	toekomstig	uit	te	vinden	medium.	

Dit is conform het ‘right to copy’ gedachtegoed met bijhorend 

logo	dat	adviesbureau	Alares	heeft	ontwikkeld	en	uitdraagt.	

S.v.p. wel vermelden dat het een initiatief is van het NCSI.
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Uit	de	praktijk

Randstad en TMC -  Intrapreneur in 
    marktgerichte organisatie

Randstad	Uitzendbureau	en	TMC	zijn	markgerichte	organisaties.	Randstad	uitzendbureau	richt	zich	

op	het	uitzenden	en	detacheren	van	tijdelijk	personeel	in	alle	branches.	TMC	is	gespecialiseerd	in	het	

detacheren van hoogopgeleide technici in ICT & Technology.

Typering cultuur

Een	marktgerichte	organisatie	is	naar	buiten	gericht.	Dit	geldt	dus	ook	voor	Randstad	en	TMC,	in	

beide	organisaties	staat	de	klant	centraal.	Bij	Randstad	is	dit	onder	meer	terug	te	zien	in	de	kern-

waarden	‘Kennen,	dienen	en	vertrouwen’.	Medewerkers	worden	gestimuleerd	tot	eigen	initiatieven,	

vooral	gericht	op	het	verbeteren	van	het	resultaat	en	het	verhogen	van	de	klanttevredenheid.	In	het	

algemeen	is	het	geaccepteerd	dat	de	regels	en	procedures	soms	wat	worden	‘opgerekt’	als	dit	het	

resultaat	ten	goede	komt.	Eén	van	de	medewerkers	omschreef	de	cultuur	als	volgt:	“Onze	cultuur	

kenmerkt	zich	door	achteraf	vergiffenis	vragen	in	plaats	van	vooraf	toestemming	vragen”.	

Organisatiestructuur

Uitgangspunt	van	Randstad	bij	het	inrichten	

van	de	organisatie	is	dat	de	verantwoordelijk-

heid	zo	laag	mogelijk	in	de	organisatie	ligt,	

en	de	structuur	zo	plat	mogelijk	is.	Randstad	

werkt	daarom	met	een	‘unitstructuur’.	Dit	

houdt	in	dat	enkele	intercedenten	samen	

verantwoordelijk	zijn	voor	een	unit.	Basisge-

dachte	is	dat	ieder	verantwoordelijk	moet	zijn	

voor	een	‘eigen	winkel’	om	ondernemend	te	

kunnen	zijn.	Dit	betekent	dat	de	medewerkers	

op	een	unit	verantwoordelijk	zijn	voor	het	hele	

proces: Acquisitie, aanvraag bedrijf, inschrij-

ven	kandidaten,	matchen	en	administratieve	

afhandeling. 

Ook	TMC	kent	een	platte	structuur	met	veel	

eigen	verantwoordelijkheid	voor	de	mede-

werkers.	De	organisatiestructuur	van	TMC	 

is gebaseerd op het celdelingsprincipe.  

Organisatieonderdelen	zijn	nooit	groter	dan	 

50	tot	80	medewerkers	met	een	grote	mate	

van zelfstandigheid.  

Dit vormt de ideale eenheid om als manage-

ment	en	medewerker	goed	samen	te	werken.	

Succesfactoren:

Een	belangrijke	bron	van	succes	in	beide	be-

drijven	ligt	bij	gedreven,	betrokken	medewer-

kers.	Dit	wordt	gerealiseerd	door	medewerkers	

ruimte	en	eigen	verantwoordelijkheid	te	geven,	

en ze uit te dagen.

Potentieel toegevoegde waarde intrapreneur

Als	markgerichte	organisatie	is	het	belangrijk	

om intrapreneurs in de organisatie te hebben, 

omdat zij ertoe bijdragen dat een organisatie 

nieuwe	diensten	blijft	ontwikkelen,	tevreden	

klanten	houdt	en	daarmee	de	concurrentie	

voorblijft	en	de	marktpositie	kan	verbeteren.	



Ondernemer versus werknemer:  

leidinggeven aan de intrapreneur

Binnen	Randstad	wordt	in	het	algemeen	in	

sterke	mate	gestuurd	op	resultaat,	wat	bete-

kent	dat	er	vrij	veel	ruimte	voor	de	medewer-

ker	is	om	zelf	te	bepalen	hoe	hij	dit	resultaat	

bereikt.	Zoals	gezegd	hebben	intercedenten	

binnen	Randstad	min	of	meer	hun	‘eigen	

winkeltje’	waarvoor	ze	verantwoordelijk	zijn.	

In die zin voelt een intrapreneur zich hier 

dus	goed	thuis,	hij	krijgt	ruimte	voor	initiatief	

en	ondernemerschap.	Aan	de	andere	kant	is	

de	organisatie	ook	sterk	gericht	op	efficiënte	

processen	en	uniforme	en	herkenbare	dienst-

verlening.	Dit	betekent	dat	een	medewerker	

daardoor	ook	met	een	behoorlijk	aantal	

regels	en	procedures	te	maken	heeft,	die	een	

echte intrapreneur als belemmerend voor zijn 

ondernemerschap	kan	ervaren.	Ondernemer-

schap richt zich in deze organisatie vooral op 

de	vraag	hoe	de	resultaten	kunnen	worden	

verbeterd,	hoe	men	de	concurrentie	voor	kan	

blijven	en	hoe	de	marktpositie	kan	worden	

verbeterd.	Medewerkers	worden	gestimuleerd	

met	ideeën	te	komen,	maar	vooral	als	deze	

nieuwe ideeën gericht zijn op het verbeteren 

van	winst,	concurrentie	en/of	marktpositie,	 

en snel resultaat opleveren.  

Om	het	ondernemerschap	van	medewerkers	 

te	stimuleren	en	medewerkers	aan	zich	te	 

binden	heeft	TMC	het	‘werkondernemers- 

model’	ontwikkeld.	Dit	model	is	gebaseerd	 

op 5 principes:

1	 Langdurige	arbeidsrelatie	

2 Individuele winstdeling 

3 1 op 1 carrière coaching 

4	Gespecialiseerde	businesscellen	

5 Entrepreneurial lab

Het	entrepreneurial	lab	is	geen	traditioneel	

laboratorium om eigen producten of eigen 

intellectueel	eigendom	te	ontwikkelen.	Het	

is een manier om mensen in verschillende dis-

ciplines	met	elkaar	te	laten	praten	en	samen	

op een ondernemende manier ideeën uit te 

werken.	TMC	is	immers	een	kennishuis,	waar	

kennis	gedeeld	kan	worden.	Bovendien	is	het	

een	manier	om	werkondernemers	kennis	te	la-

ten	maken	met	de	wijze	waarop	een	potentieel	

idee	naar	de	markt	kan	worden	gebracht.	

Kansen en risico’s: sturing en ruimte

Binnen	Randstad	worden	medewerkers	

enerzijds	volop	gestimuleerd	om	kansen	te	

signaleren en deze om te zetten in concrete 

activiteiten. Anderzijds worden (grote) risico’s 

ook	vermeden,	omdat	deze	een	negatieve	

invloed	op	het	resultaat	kunnen	hebben.	 

Dit	leidt	in	de	praktijk	wel	eens	tot	spanning.	

Effect	is	dat	de	medewerkers	die	van	zichzelf	

ondernemend	zijn,	de	kansen	die	ze	zien	 

pakken,	en	hierin	risico	durven	nemen,	en	 

dat	de	medewerkers	die	minder	ondernemend	

zijn	sneller	voor	de	‘veilige	weg’	kiezen.	

Ondernemerschap	betekent	ook	ruimte	om	

fouten	te	kunnen	maken,	en	dat	kan	binnen	

een	marktgerichte	organisatie	een	spannings-

veld zijn, omdat het vooral is gericht op ‘win-

nen’. Als je het potentieel van je intrapreneurs 

volledig	wilt	benutten,	is	het	belangrijk	je	

hiervan bewust te zijn, en ervoor te zorgen dat 

ze	hiervoor	voldoende	ruimte	krijgen.	Anders	

zullen ze zich geremd voelen in hun onderne-

merschap,	en	hun	heil	elders	gaan	zoeken.



Individueel en collectief resultaat: HR-beleid

Binnen	Randstad	wordt	in	directe	zin	vooral	

gestuurd op individueel resultaat en op het 

resultaat	per	unit.	Dit	betekent	dat	dit	on-

derdeel	is	van	de	jaarlijkse	beoordeling,	en	

daarmee van invloed is op de individuele 

salaris(verhoging).	Daarnaast	wordt	ook	

gestuurd	op	een	aantal	(kern)competenties,	

waarvan	samenwerken	er	een	is.	Ook	dit	is	

onderdeel van de beoordeling, en telt even 

zwaar	als	de	kwantitatieve	resultaten.	In	de	

dagelijkse	praktijk	is	er	veel	aandacht	voor	sa-

menwerking	binnen	de	vestiging,	en	zet	ieder	

zich in om tot een goed resultaat voor de hele 

vestiging	te	komen.	Tussen	de	vestigingen	is	

men	in	principe	ook	gericht	op	samenwerking,	

al	is	hier	soms	ook	wel	sprake	van	een	zekere	

onderlinge competitie.

Bijdragen	aan	het	collectieve	resultaat	is	in	

deze	organisaties	zeker	een	blijvend	aan-

dachtspunt, omdat ondernemende en resul-

taatgerichte	medewerkers	de	neiging	hebben	

en houden om in eerste instantie voor hun 

eigen resultaat te gaan.

Uit	de	praktijk

Icares -  Intrapreneur in de 
  productgerichte organisatie

Typering cultuur

Icares	ontwikkelt	(inter)nationale	digitale	tests	op	het	terrein	van	beroepen	en	studies.	Klanten	

zijn	met	name	re-integratiebureaus,	loopbaancentra	en	decanen/studieadviseurs	(beroepentests)	

en	onderwijsinstellingen	(studiekeuzetests).	Het	is	een	productgerichte	organisatie,	waar	de	

kwaliteit	en	de	mens	centraal	staan.	De	marketingkracht	is	beperkt.	Nieuwe	klanten	dienen	zich	

vooral	aan	via	mond	tot	mond	reclame.	De	focus	ligt	op	productontwikkeling	en	een	belangrijk	

doel	is	om	de	tests	in	de	meest	gangbare	talen	op	internet	beschikbaar	te	hebben	en	een	zo	

compleet	mogelijk	overzicht	van	opleidingen	te	geven	wereldwijd.	Icares	heeft	vanaf	de	oprich-

ting	gekozen	voor	Maatschappelijk	Verantwoord	Ondernemen	(MVO).	

Organisatiestructuur

Icares	heeft	een	kleine	vaste	kern	van	mede-

werkers.	Zij	richten	zich	op	de	verschillende	

activiteiten:	studiekeuze,	(loopbaan)advies,	

consultancyprojecten en coaching. Daarom-

heen is er een vrij grote groep vertalers die 

zorgt voor de uitbreiding van de instrumen-

ten naar andere taalgebieden. Icares is een 

functiegerichte	organisatie	met	soms	tijdelijke	

projectgroepen. Er wordt veel ruimte geboden 

aan studenten en stagiaires om ervaring op te 

doen. Sommigen blijven na de stage nog enige 

tijd binnen Icares actief.



Succesfactoren:

Het	studiekeuze-instrument	icares.com	is	

beschikbaar	in	28	talen	en	toont	opleidingen	

van	85	landen.	De	productkwaliteit	van	de	

beroeps-	en	studiekeuze	testen	staat	cen-

traal.	Naast	digitale	dienstverlening	is	er	ook	

persoonlijke	begeleiding.	Het	succes	van	de	

organisatie	hangt	vooral	samen	met	de	kwa-

liteit	van	het	product.	De	marktpositie	moet	

behouden	blijven	en	liefst	versterkt	worden.

Potentieel toegevoegde waarde intrapreneur

De	werktevredenheid	in	de	organisatie	is	heel	

groot,	evenals	de	scores	van	medewerkers	op	

punten als creativiteit, prestatiegerichtheid 

en dominantie. Maar de ondernemendheid 

en	externe	gerichtheid	(netwerkgedrag	en	

marketingoriëntatie)	van	medewerkers	zijn	voor	

verbetering	vatbaar.	Op	aspecten	als	risico-

bereidheid en het zelfstandig beslissen wordt 

minder	hoog	gescoord.	Een	intrapreneur	kan	

hier	toegevoegde	marktwaarde	realiseren.

Ondernemer versus werknemer:  

leidinggeven aan de intrapreneur

Het	afgelopen	jaar	heeft	Icares	een	verande-

ringsproces	in	gang	gezet	om	meer	markt-

gericht	te	worden.	Medewerkers	zijn	via	het	

invullen	van	de	Organisatiecultuurscan	van	

Quinn,	de	Amice	(werktevredenheid,	arbeids-

omstandigheden, gezondheid), Teambrain 

NCSI,	het	circus	van	ideeën,	de	Ondernemend-

heid test en interviews uitgedaagd om mee te 

denken	over	de	toekomst	van	het	bedrijf.	Initi-

atieven	van	medewerkers	om	de	marktgericht-

heid	te	vergroten	zijn	gesteund	en	uitgewerkt.	

Het	creëren	van	betrokkenheid	bij	de	toekomst	

van het bedrijf heeft het innovatievermogen 

van Icares vergroot. De strategie van Icares 

focust	nu	meer	op	markten	die	voor	Icares	van	

belang	zijn	(een	beperkt	aantal	internationale	

markten)	en	de	expertise	van	medewerkers	 

wordt meer ingezet op het benaderen van die 

markten.	Productontwikkeling	en	marktbena-

dering	gaan	nu	meer	samen.	Het	project	om	

slimmer	samen	te	werken	en	intrapreneurship	te	

vergroten is onder andere gefinancierd vanuit de 

BSI	subsidie	(Bedrijfsregeling	Sociale	Innovatie).

Kansen en risico’s: sturing en ruimte

De	medewerkers	zijn	professioneel	en	ze	zetten	

zich	in	voor	elkaar.	Bij	problemen	in	de	bedrijfs-

voering is er een grote bereidheid anderen bij 

te	staan.	Het	werk	houdt	in	dat	ieder	een	grote	

mate	van	eigen	taken	heeft.	Het	meer	samen-

werken	is	geïnitieerd.	Door	met	het	project	Socia-

le Innovatie bezig te zijn, is er een veranderende 

houding	merkbaar.	De	nieuwe	marktbenadering	

heeft	in	korte	tijd	25	nieuwe	klanten	opgele-

verd.	De	gemiddelde	bezoekersaantallen	van	

icares.com	steeg	in	2010	met	17%	ten	opzichte	

van dezelfde periode in het voorgaande jaar. 

De actiepunten voor 2010 richten zich op het 

verduidelijken	en	afstemmen	van	de	strategie,	

het	innovatief	samenwerken,	het	marktgerichter	

worden en het verbeteren van de communicatie. 

Individueel en collectief resultaat: HR-beleid

Men	is	professioneel	en	zet	zich	in	voor	elkaar.	

Bij	problemen	in	de	bedrijfsvoering	springt	men	

snel in en is men bereid voor anderen op te 

komen.	Individueel	resultaat	wordt	voornamelijk	

binnen de eigen functie-uitoefening behaald.

Het	meekijken	met	taken	van	collega´s	wordt	

nu geïnitieerd. De inzet van de game Teambrain 

heeft	meegewerkt	om	collegiale	consultatie	aan	

de orde te stellen.



ken	te	laten	zijn	(binding).	Het	succes	van	de	

organisatie	zit	in	de	flexibiliteit,	de	inzet	en	

betrokkenheid	van	de	medewerkers	en	in	de	

duidelijke	visie	om	te	groeien.

Potentieel toegevoegde waarde intrapreneur

Intrapreneurship	versterken	en	een	beleid	ont-

wikkelen	dat	zich	richt	op	talentmanagement	

voor	eigen	medewerkers,	ZZP-ers	en	freelan-

cers	die	betrokken	zijn	bij	de	organisatie	heeft	

het	afgelopen	jaar	veel	aandacht	gekregen.	

Om	het	kwaliteitsniveau	van	de	Saasen	Groep	

te handhaven en het innovatievermogen van 

de organisatie te vergroten is een project 

opgezet	om	talentontwikkeling	en	coaching	

op	ondernemendheid	en	betrokkenheid	te	

versterken.	Door	gebruik	te	maken	van	inno-

vatieve	HRM	instrumenten	(kwaliteitscoaching	

gebaseerd op waarderingsmanagement) wordt 

sociaal	innovatie	in	de	organisatie	verankerd.

Uit de praktijk
Saasen Groep -  Intrapreneur in de
  samenwerkingsgerichte organisatie

Typering cultuur 

Saasen	Groep	is	een	bedrijf	in	de	ARBO	sector.	Men	biedt	diensten	aan	in	de	vorm	van	 

opleidingen, faciliteiten management en risico management.

Saasen	Groep	kent	drie	(juridische)	manieren	om	medewerkers	aan	zich	te	binden:

•	 Arbeidscontracten

•	 ZZP-ers

•	 Freelancers

•	Naar	het	cultuurdiagnose	model	van	Quinn	kun	je	de	Saasen	Groep	typeren	als	een	familie-	

	 organisatie.	Men	is	sterk	op	samenwerking	gericht.	Men	probeert	nu	de	marktgerichtheid	te		

 vergroten door in te zetten op intrapreneurship.

Organisatiestructuur

Het	bedrijf	is	strak	georganiseerd	(3	x	ISO	

gecertificeerd).	Men	zet	sterk	in	op	de	

combinatie	ISO	-	automatisering	en	men	ziet	

dit als een van de succesfactoren van het 

bedrijf.	Binnen	het	bedrijf	heerst	een	informele	

werksfeer.	Samen	de	schouders	eronder,	wordt	

als	vanzelfsprekend	ervaren.	Daarbij	zijn	

verantwoordelijkheden	liefst	zo	laag	mogelijk	

in	de	organisatie	verankerd.

Succesfactoren:

Vanuit het bovenstaande volgt dat het 

bedrijf	veel	knowhow	bij	de	medewerkers	

heeft liggen, terwijl daarmee relatief weinig 

arbeidscontracten	zijn	afgesloten.	Het	is	

voor	freelancers	en	ZZP-ers	gemakkelijk	om	

met	de	kennis/ervaring	bij	een	ander	of	voor	

zichzelf	te	gaan	werken.	Dat	maakt	het	bedrijf	

kwetsbaar.	De	Saasen	Groep	wil	zich	dan	ook	

inspannen	om	deze	mensen	zo	goed	mogelijk	

bij	het	bedrijf	en	de	bedrijfscultuur	betrok-



Ondernemer versus werknemer:  

leidinggeven aan de intrapreneur

De	mix	van	samenwerking	tussen	arbeids-

contractanten,	freelancers	en	ZZP-ers,	is	een	

uitdagende	en	(elkaar)	inspirerende	omgeving.	

Men wil een bedrijf worden waarin facilitering 

en	ontwikkeling	van	de	medewerkers	hoog	in	

het	vaandel	staat	(innovatief	HRD).

Men	wil	te	weten	komen	wat	er	leeft	onder	

de	medewerkers,	wat		hun	wensen/eisen	zijn	

in	samenwerking?	Vervolgens	wil	men	naar	

een	begeleidingsmodel	toe	werken,	waardoor	

uiteindelijk	de	medewerker	zich	gesteund	

voelt (binding) en zijn capaciteiten en moge-

lijkheden	zo	optimaal	mogelijk	ingezet	kunnen	

worden.	Uiteindelijk	zal	daardoor	het	bedrijf	

nog	efficiënter	gaan	werken.	

Kansen en risico’s: sturing en ruimte

De	Saasen	Groep	ziet	zich	als	een	soort	

proeftuin	waar	geëxperimenteerd	wordt	met	

verschillende vormen van arbeidsrelaties 

en waar het psychologisch contract tussen 

werkgever	en	werknemer	van	nieuwe	inhoud	

wordt voorzien. 

De	Saasen	Groep	innoveert	en	heeft	een	

nieuwe poot aan de organisatie toegevoegd. 

Trainingsmodulen worden nu meer onder-

steund met E-learning fasciliteiten. Dit is 

nieuw	in	de	markt	van	arbo-trainingen.	Door	

deze technologische innovatie parallel te laten 

lopen met sociale innovatie verwacht men 

succesvoller	te	kunnen	zijn	bij	de	implementa-

tie van dit geheel. 

Individueel en collectief resultaat: HR-beleid

Medewerkers	budgetteren	hun	eigen	activi-

teiten, er is een systeem van zelfroostering 

ingevoerd	en	medewerkers	en	zzp’ers	worden	

uitgedaagd	om	mee	te	denken	over	de	strate-

gie van het bedrijf. Voor een aantal functies is 

taakverreiking	op	basis	van	eigen	initiatieven	

doorgevoerd.	Intrapreneurship	wordt	via	kwali-

teitscoaching	bij	medewerkers	ondersteund.	

De transparatie binnen de organisatie is groot. 

Medewerkers	worden	op	de	hoogte	gehouden	

van	ontwikkelingen	en	betrokken	bij	de	uitvoe-

ring daarvan. 

Het	project	om	talentontwikkeling	vorm	te	ge-

ven en intrapreneurship te vergroten is onder 

andere	gefinancierd	vanuit	de	BSI	subsidie	

(Bedrijfsregeling	Sociale	Innovatie).



Uit	de	praktijk

Finext - De intrapreneur in de
  veranderings gerichte organisatie

Typering cultuur

De innovatieve organisatie is een consultancy organisatie die bedrijven ondersteunt in het  

verbeteren van hun financiële functie. De organisatie is in haar teamstructuur gegroeid.  

Het	begon	in	1998	met	12	medewerkers	en	telt	er	nu	150.	De	20	teams	bestaan	uit	vier	tot	

twaalf	personen	en	hun	bestaansrecht	bestaat	uit	de	expertise	die	ze	leveren	aan	de	klanten.	 

De deelname aan een team is steeds een dialoog van onderlinge toegevoegde waarde.  

Verbindend element binnen deze structuur is het ondernemende aspect; ieder team is resul-

taatverantwoordelijk	en	ook	verantwoordelijk	voor	alle	interne	organisatie.	De	enige	overhead	

beperkt	zich	tot	het	strikt	noodzakelijke,	daarna	kan	de	medewerker	weer	terug	naar	zijn	

kernactiviteit.

Organisatiestructuur

Bij	de	organisatie	van	het	consultancyproces	

staat	de	individuele	medewerker	centraal:	 

de	150	medewerkers	verenigen	zich	in	zo’n	 

20	projectteams.	De	medewerkers	en	teams	

kiezen	steeds	zelf	voor	elkaar,	waardoor	

medewerkers	regelmatig	van	team	wisselen.	

Dit gebeurt op basis van de uitdagingen die in 

dat	team	liggen	en	is	afhankelijk	van	waar	de	

talenten	van	de	medewerker	het	best	kunnen	

worden ingezet. De teams opereren volledig 

zelfstandig, van het werven van nieuwe col-

lega’s	tot	omzet	en	kosten.	Door	deze	structuur	

zijn	er	naast	consultancy	taken	ook	taken	als	

HR,	financiën,	onderzoek,	acquisitie	en	ken-

nisdeling.	Deze	taken	worden	op	een	organi-

sche	manier	verspreid,	medewerkers	regelen	

onderling	wie	welke	taken	op	zich	neemt.	Deze	

manier van organiseren vraagt wel om enige 

structuur, daarom is er een ‘clubhuis’, waar 

men	elkaar	ontmoet.	Bij	iedere	structuurveran-

dering wordt overlegd of dit is ‘wat men nu wil’.

Succesfactoren:

De	ondernemende	werkwijze	leidt	tot	snel	

inspelen	op	de	markt,	tot	interne	flexibiliteit,	

snel	en	makkelijk	kennis	delen,	horizontale	

ordening	en	binding	door	de	unieke	bedrijfs-

cultuur.

Potentieel toegevoegde waarde intrapreneur

Deze organisatievorm is een typische omge-

ving voor de intrapreneur, het verbindende 

element is immers ondernemerschap.

Ondernemer versus werknemer:  

leidinggeven aan de intrapreneur

Zonder	persoonlijk	initiatief	en	het	steeds	eva-

lueren van de onderlinge toegevoegde waarde 

van	medewerkers	en	teams,	kan	de	organisa-

tie niet in deze vorm bestaan.



Kansen en risico’s: sturing en ruimte

Bijzonder	in	deze	case	is	dat	de	intrapreneur	in	principe	leiding	geeft	aan	andere	intrapreneurs:	

bijna	alle	beslissingen	worden	als	collectief	genomen,	binnen	de	ontstane	groepen.	Wordt	nu	 

de	kans	genomen	om	intrapreneurs	zichzelf	te	laten	managen,	dan	brengt	dit	ook	bedreigingen	

met zich mee: de onderneming wordt georganiseerd op basis van vertrouwen.

Individueel en collectief resultaat: HR-beleid

Het	resultaat	is	een	medewerker	tevredenheid	van	8,2,	waar	het	landelijk	gemiddelde	een	 

7,2	is,	tevreden	klanten	en	groei,	ook	in	lastige	tijden.	Dat	is	wat	binnen	Finext	met	deze	 

organisatiestructuur	wordt	geassocieerd.	Bijzonder	is	dat	er,	buiten	deze	structuur,	geen	‘HR’	

beleid	is,	HR	is	iets	dat	door	de	teams	onderling	wordt	georganiseerd.

Tips!
Ter	afsluiting	geven	we	u	nog	een	korte	lijst	met	tips	die	u	in	uw	achterhoofd	kunt	houden	 

wanneer u aan de slag gaat met intrapreneurship. 

•	Houd	rekening	met	uw	type	organisatie	en	toekomstige	ontwikkelingen.

•	Ga	na	op	welke	plekken	in	uw	organisatie	ondernemerschap	vernieuwing	of	verbetering	 

	 kan	brengen.

•	Overleg	met	betrokken	leidinggevenden	en	collega’s	over	kaders,	ruimte	en	samenwerking,		

	 terugkoppeling.	

•	 Benadruk	en	bespreek	de	passende	stijl	van	leidinggeven	aan	de	intrapreneur,	ga	na	of	

	 betrokken	leidinggevenden	hierop	nader	voorbereid	dienen	te	worden.

•	 Stel	een	consistent	profiel	op,	specificeer	de	mate	van	ondernemendheid.	

•	 Ondernemerschap	is	een	samenstelling	van	persoonskenmerken	en	manieren	van	denken,	

	 niet	iedereen	is	voor	ondernemende	werknemer	in	de	wieg	gelegd.

•	Wees	expliciet	over	verwachtingen,	ruimte	en	geef	tijdig	feedback.

•	Denk	er	ook	over	na	wat	de	effecten	kunnen	zijn	als	alles	bij	het	oude	blijft.	

Wij	wensen	u	veel	ondernemendheid	
in uw organisatie!
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