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Hoe geven uiteenlopende organisaties in 

Nederland vorm aan sociale innovatie? 

Wat zijn hun ervaringen en wat kunnen 

bedrijven in de Rotterdamse haven, 

maar ook elders, daarvan leren? Dat 

zijn de vragen waar deze publicatie 

antwoord op geeft. Na een samenvatting 

en introductie worden rode draden uit 

de praktijkvoorbeelden behandeld, dan 

de lessen die daaruit geleerd kunnen 

worden en tot slot wordt ingezoomd op 

de afzonderlijke voorbeeldbedrijven.

Ideeëncoöperaties, kraamkamers, 

empowerment, zelfsturende teams, 

mede-eigenaarschap: op allerlei 

manieren proberen organisaties 

innovatie te stimuleren, concurrerender 

te worden en geluk op de werkvloer 

te brengen. Dat gebeurt met vallen en 

opstaan, maar zorgt vaak voor opvallend 

positieve resultaten, zoals omzetgroei 

en een lager verzuim. Rick Hollen 

en Niels van der Weerdt beschrijven 

en analyseren in deze publicatie 

de ervaringen van negen sociaal-

innovatieve organisaties in Nederland.
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Samenvatting 

Bedrijven in de Rotterdamse haven staan ingrijpende veranderingen te wachten door 
onder meer de voortschrijdende digitalisering en de energietransitie. Innovatie is 
daarom van het grootste belang. Het draait daarbij niet alleen om technologische 

maar ook om sociale innovatie: andere manieren van werken, organiseren, managen en 
samenwerken. Uit eerder onderzoek bleek dat sociaal-innovatieve bedrijven gemiddeld 
beter presteren dan niet-innoverende bedrijven of bedrijven die eenzijdig investeren in 
technologische innovatie. Medewerkers zijn er meer betrokken, zijn ondernemender en 
productiever, doen bevlogener hun werk en stellen zich flexibeler op naar klant, collega 
en werkgever. Alle reden om als Rotterdamse haven volop in sociale innovatie te investe-
ren. Maar dit is geen vanzelfsprekendheid. Veel bedrijven kunnen wel wat inspiratie ge-
bruiken en misschien leren van sociaal-innovatieve organisaties buiten de havengrenzen.

 Om die reden is in opdracht van RISI het onderzoek ‘Sociale innovatie in de praktijk’ 
uitgevoerd door het Amsterdam Centre for Business Innovation. Het onderzoek richt de 
schijnwerper op negen sociaal-innovatieve bedrijven: Aldowa, Centrient Pharmaceuticals’ 
ZOR-f, Rebel, Rijkswaterstaat, Cordaan, Croonwolter&dros, Incentro, YoungCapital en 
Resato. Zij onderscheiden zich onder meer op het vlak van leiderschap, autonomie,  
medewerkersparticipatie en organisatiecultuur. De voornaamste bevindingen van het  
onderzoek zijn:

Leiderschap
In plaats van een directieve, top-down manier van leidinggeven maken de meeste voor-
beeldorganisaties gebruik van dienend leiderschap. Leidinggevenden sturen niet of nau-
welijks maar faciliteren, coachen en bewaken de interne cultuur. Soms is er sprake van 
gedeeld leiderschap, zoals bij Rebel. Bij Cordaan en YoungCapital gaat veel aandacht uit 
naar de medewerkers op de werkvloer, bij Rijkswaterstaat naar hun ideeën.

Autonomie
Medewerkers hebben veel vrijheid om zelf beslissingen te nemen over de inhoud en 
planning van hun werk. Dat geldt in het bijzonder voor organisaties die met zelfsturende 
teams werken. Soms, zoals bij Aldowa, beslissen medewerkers mee over kapitaalinves-
teringen. Verschillende organisaties hebben structuren – zoals een ideeëncoöperatie of 
kraamkamers – om eigen ideeën uit te werken. 
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Medewerkersparticipatie
Bij Croonwolter&dros krijgen monteurs zeggenschap over de projectuitvoering en de 
ruimte om hun bouwkeet naar eigen behoefte in te richten. Bij andere bedrijven praten 
medewerkers mee over de strategische koers. Rebel kent financiële medewerkerspartici-
patie. Daarnaast wordt veel ‘mentaal eigenaarschap’ aangetroffen: de overtuiging dat de 
organisatie óók van de medewerkers is.

Organisatiecultuur
De meeste voorbeeldorganisaties kennen een uitgesproken bedrijfscultuur. Het manage-
ment speelt een grote rol in het creëren en bewaken van die cultuur. Er is veel aandacht 
voor zaken als geluk, veiligheid, gezondheid en verbondenheid. Het wordt belangrijk 
gevonden dat medewerkers zich ontwikkelen en zelf initiatieven nemen. Fouten maken 
mag, ze worden soms zelfs gevierd.

Organisatiedoelstellingen
De meeste voorbeeldorganisaties kennen een uitgesproken bedrijfscultuur. Het manage-
ment speelt een grote rol in het creëren en bewaken van die cultuur. Er is veel aandacht 
voor zaken als geluk (Incentro), veiligheid (Resato), gezondheid en verbondenheid 
(YoungCapital). Het wordt belangrijk gevonden dat medewerkers zich ontwikkelen en 
zelf initiatieven nemen. Fouten maken mag, ze worden bij Rebel zelfs gevierd. 

Teamgrootte
Veel van de onderzochte bedrijven werken met cellen of teams. Doorgaans zijn die 
tussen de tien en 25 man/vrouw groot. Worden teams groter, dan gaan ze stroever func-
tioneren, verwatert het mede-eigenaarschap en de aandacht voor het individu. Zijn de 
teams te klein, dan gaan teamleden mogelijk te ‘klein’ denken en kunnen problemen 
ontstaan bij de planning.

Zelfsturing
Zelfsturing bij de onderzochte organisaties varieert van zelfroosteren tot werken zonder 
teamleiders. Elke organisatie zoekt naar een passende vorm. Bij Cordaan Thuiszorg en 
Incentro werd de invoering van zelfsturende teams teruggedraaid, onder meer omdat 
medewerkers er ontevreden over waren of er niet aan toe waren.

Uit de voorbeeldcases kunnen onder meer de volgende lessen worden getrokken voor de 
Rotterdamse haven:

Vertrouwen als basis
Bij Aldowa zijn werknemers multi-inzetbaar. Een operationele medewerker kan ten 
minste drie verschillende machines bedienen en elke machine kan door ten minste drie 
medewerkers worden bediend. Dat levert voor het bedrijf meer flexibiliteit op en voor 
de medewerkers meer variatie. In de haven kunnen werkgevers taken verrijken of me-

SAMENVATTING
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dewerkers zelf laten bepalen in welke drie taken of machines zij zich bekwamen. Dat 
vereist vertrouwen, maar versterkt dat ook.

 
Zelfsturing in het veld, management aan de zijlijn
Centrient Pharmaceuticals’ ZOR-f leert dat taken binnen een ploeg prima door de me-
dewerkers zelf kunnen worden verdeeld: niet alleen operationele taken, maar ook bij-
voorbeeld personeelszaken of veiligheid. Als medewerkers verantwoordelijk worden 
gemaakt voor een bepaald aandachtsgebied, verrijkt dat hun taak en vergroot dat hun 
zelfstandigheid. De organisatie bespaart ermee op de kosten van shiftleaders. 

Financiële participatie
Het bewaken van gemeenschappelijke doelen is eenvoudiger als iedereen aandeelhou-
der is. Aandelenparticipatie door werknemers, zoals bij Rebel, is het verkennen waard. 
Mede-eigenaarschap komt ten goede aan het gevoel van betrokkenheid en stimuleert 
medewerkers zich in te zetten voor betere bedrijfsprestaties. Met een financieel parti-
cipatieplan kunnen werkgevers zich op een krappe arbeidsmarkt onderscheiden in de 
strijd om talent.

Ideeën moet je faciliteren
Ruimte geven aan medewerkers om verbeteringen in processen en werkwijzen door te 
voeren, werkt heel goed met operationeel personeel. Het is wel zaak het ophalen, uitwer-
ken en verwezenlijken van ideeën te structureren. De ideeëncoöperatie van Rijkswater-
staat leert dat het stimulerend werkt als er concrete middelen en ondersteuning worden 
geboden waardoor medewerkers zelf aan de slag kunnen met de voorgestelde verbete-
ringen. Innovatiecoaches, ideeënmakelaars en startkapitaal zijn ook goede hulpmidde-
len. Een bedrijfsbreed innovatieprogramma kan de verbinding tussen medewerkers en 
het concurrentievermogen versterken. 

Participatieve organisatieontwikkeling
Voor zelfsturing moeten de voorwaarden aanwezig zijn, zoals een faciliterend hoofdkan-
toor en medewerkers die extra verantwoordelijkheden aan kunnen. Wordt aan die voor-
waarden niet voldaan, dan zijn andere vormen nodig. Op z’n minst moet oprecht worden 
geluisterd naar medewerkers. Van Cordaan leren we dat inspraak en meedenken heel 
goed georganiseerd kunnen worden met moderne communicatiemiddelen. De werkvloer 
kan ook prima meebepalen wie de rol van teamleider past. 

Bezint eer ge begint
Hoewel het sociale innovatie-experiment van Croonwolter&dros nog in volle gang is, 
valt van de opzet wel al het nodige te leren. Zo is er veel aandacht voor de selectie van 
de medewerkers. De ontwikkelkamer houdt voortdurend contact met het experiment, 
om snel bij te kunnen sturen en obstakels weg te nemen. Directie en lijnmanagement 
zijn nauw betrokken. Dat maakt de kans van slagen een stuk groter.

SAMENVATTING
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Experimenteer continu met sociale vernieuwingen
Incentro heeft de focus gelegd op geluk op het werk. Dat heeft het bedrijf geen wind- 
eieren gelegd. Autonomie en flexibiliteit in werktijd en -plaats vormen hierbij een vrucht-
bare voedingsbodem. Voorwaarde is wel dat medewerkers de bijbehorende verantwoor-
delijkheden niet als een extra belasting ervaren; dan daalt het geluksgevoel juist. De 
werkgever moet teams en medewerkers zo nodig ontzorgen. Belangrijk is dat er voortdu-
rend gezocht blijft worden naar een passende vorm. Ook leren we van Incentro dat func-
tioneringsgesprekken niet per se met een leidinggevende gehouden hoeven te worden: 
naaste collega’s kennen je het best.

Zorg voor groeidenken en bewaak dat
Een belangrijk cultuuraspect van YoungCapital is de aandacht voor groeidenken. Het 
bedrijf gelooft erin dat iedereen zichzelf steeds blijft verbeteren en ontwikkelen. Interne 
coaching en begeleiding en een veilige omgeving bevorderen dat. Ook het benadrukken 
van waarden als geluk, gezondheid en verbinding dragen hieraan bij. Bij werving en 
selectie kan gekeken worden of sollicitanten zelf ook geloven in voortdurende ontwik-
keling. Dit maakt het makkelijker om ze op te leiden voor de functie-eisen van de toe-
komst. 

Draag familiewaarden uit ter identiteitsversterking
Het niet-familiebedrijf Resato legt sterk de nadruk op familiewaarden. Uit eerder on-
derzoek blijkt dat die een belangrijke factor zijn bij het presteren van familiebedrijven. 
Ze versterken de identiteit van de organisatie en de betrokkenheid en loyaliteit van de 
werknemers. Typische familiewaarden zijn openheid, ondernemerschap, bescheiden-
heid, eerlijkheid, om elkaar geven en degelijkheid. Zulke waarden werken samenbindend 
in tijden van sterke groei en dragen bij aan stabiele langetermijnrelaties met klanten.



42

Gistende enzymen 
in een reactor: de 
zelfsturende teams 
houden dit biologische 
proces volcontinu 
gaande. 

Volgens productie-
manager Janneke 
Metsaars komt het 
werken met zelfstu-
rende teams zowel ten 
goede aan de con-
currentiekracht van 
de fabriek als aan de 
sfeer in de teams.
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14  ZOR-f komt voort uit het voormalige Gist-Brocades/DSM. In 2010 verkocht DSM vijftig 
procent van haar aandelen aan Sinochem en ontstond de joint venture DSM Sinochem 
Pharmaceuticals (DSP). In 2018 verkocht DSM haar resterende aandelen aan investerings-
maatschappij Bain Capital en werd het concern – waar wereldwijd circa 2.000 mensen 
werken – omgedoopt tot Centrient Pharmaceuticals. In Nederland werken ongeveer 250 
mensen voor Centrient.

Centrient  
Pharmaceuticals’ 
ZOR-f

Een manager die een stukje gaat fietsen, dat 

moet toch kunnen wanneer zelfsturende teams 

de fabriek draaiend houden? Maar dan kan 

er nog steeds iets ernstig fout gaan, bleek bij 

de ZOR-f-fabriek. Grijp je als manager dan 

alsnog in of niet? Over een incident waar 

iedereen wat van leerde.

Het was prachtig weer en Bastiaan van Wieringen genoot van zijn fietstocht door de 
Limburgse heuvels. Het waren zijn eerste vrije dagen sinds hij een half jaar eerder 
was begonnen als productiemanager van Centrient Pharmaceuticals’ ZOR-f-fa-

briek (toen nog onderdeel van DSM) in Delft14. Hij had nog niet veel tijd gehad om zich 
de technische aspecten van het productieproces eigen te maken. Gelukkig werd de fa-
briek draaiend gehouden door ervaren operators. Een bijzondere club, bedacht hij, want 
sinds een jaar of acht werkten zij in zelfsturende teams zonder shiftleaders in vijfploe-
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gendiensten. Het was deze mannen en vrouwen op die manier toch maar mooi gelukt 
om succesvol te concurreren met de Chinese fabrieken met hun lage lonen. Voor hem 
was het zes maanden flink aanpoten geweest en nu was er even tijd voor de broodnodige 
ontspanning. Work hard, play hard. Tot zijn telefoon ging en zijn baas zich meldde met 
de boodschap dat er een incident was in de ZOR-f-fabriek. 

Hoe een beetje suiker je fietstocht kan verknallen 

In de ZOR-f-fabriek worden grondstoffen voor antibiotica gemaakt. Dat gebeurt biolo-
gisch, door middel van een fermentatieproces in een forse reactor met levende organis-
men (schimmels). Om te groeien, hebben deze organismen brandstof en zuurstof nodig. 
Die brandstof halen ze uit glucose, oftewel suiker, en om dat steriel te houden wordt het 
in zogenaamde heatshocks tot 125 graden verhit. Daarvoor wordt stoom gebruikt die van-
uit een naastgelegen fabriek wordt aangevoerd. Het veiligheidsprotocol schrijft voor dat 
bij het wegvallen van de stoom, water de glucose moet vervangen. Als vloeibare suiker 
afkoelt, wordt het immers hard en koekt het vast. En dat is precies wat er was gebeurd, 
die ongelukkige dag in de herfstvakantie. De glucose was gaan stollen in de leidingen. 

Eerder die dag was er een telefoontje binnengekomen bij de ploeg. De naastgelegen 
fabriek had problemen met de generator en kon geen stoom meer leveren. Het zou 
‘waarschijnlijk niet zo lang duren’. De operators waren zich ervan bewust dat volgens 
het protocol de leidingen na een x-aantal minuten zonder stoom op water gezet moesten 
worden. Maar het zou toch niet lang duren? Om nu het hele proces stil te leggen... Het 
duurde allemaal toch iets langer, maar uiteindelijk kwam het verlossende bericht dat de 
stoomtoevoer weer op gang was gebracht. Het proces kon weer opgestart worden. Wat 
de dienstdoende operators niet zagen, was dat de glucose intussen toch was gaan stollen 
in de spiralen van de heatshocks. Zodra de druk op de leidingen opliep, knalden de pak-
kingen eruit en spatte de hete glucose in het rond.

Ingrijpen of niet?

Z’n fiets kon Bastiaan voorlopig wel opbergen, zoveel was hem duidelijk na het telefoon-
tje. Op weg naar Delft, een flinke rit, kon hij vast nadenken. Wat te doen? De operators 
gingen terecht prat op hun zelfsturende vermogen. Nu ingrijpen en sturend optreden zou 
volkomen tegen deze werkwijze ingaan. Dus besloot hij te doen wat in geen enkel ma-
nagementboek staat: op zijn handen blijven zitten en niet ingrijpen. Hij zou wachten hoe 
de ploegen dit zelf gingen oplossen.

Bij aankomst in Delft bleek dat in eerste instantie goed uit te pakken. Iedereen was 
zich rot geschrokken en alle verloven waren ingetrokken. Ook al waren er gelukkig geen 
gewonden gevallen, de schade was enorm en zou elke dag dat de fabriek stillag alleen 
maar groter worden. Het was dus alle hens aan dek en daarvan was iedere operator zich 
bewust. Nieuwe heatshocks bestelde je echter niet bij de Overtoom. Dat kon maanden 
gaan duren. Maar soms zit het ook een beetje mee: iets verderop op het terrein waar-

CENTRIENT PHARMACEUTICALS’ ZOR-F
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op de ZOR-f-fabriek staat, 
werd een oude fabriek 
gesloopt en daar waren de 
heatshocks nog niet verwij-
derd. Zo kon de fabriek na 
slechts anderhalve week te 
hebben stilgelegen alweer 
worden opgestart.

Dat die tweedehands heat- 
shocks zo snel beschikbaar 
waren, zou ook voor het 
voortbestaan van de zelf-
sturende teams van groot 
belang blijken. Want nu 
bleef de schade beperkt tot 
grofweg één miljoen euro. 
Hadden ze bij ZOR-f op nieu-
we heatshocks moeten wachten, dan was het bedrag tien keer zo hoog geweest. Dan had 
Bastiaan nul komma nul ruimte gekregen om het aan de teams zelf over te laten om de 
schade te herstellen en te leren van dit incident. Terwijl de operators de fabriek weer op 
orde brachten, kon Bastiaan zich vooral bezighouden met stakeholdermanagement. Of-
tewel: het hoofdkantoor informeren en om tijd vragen. De operators zouden dit oplossen 
en ervoor zorgen dat zoiets niet meer zou gebeuren, wist hij. Maar dat bleek meer wens 
dan werkelijkheid.

Eerste hulp bij zelfsturing

Ploeg X, die de leiding had over de fabriek toen het incident zich voordeed, bestond welis-
waar uit verstandige operators, maar was niet bovengemiddeld assertief. De leden waren 
operationeel zeer kundig, daar was geen twijfel over. Maar ook al keken ze niet naar het 
management om ‘dit’ op te lossen, ze bleven wel afwachten. Misschien was het uit angst 
hun baan kwijt te raken, misschien omdat ze niet voldoende waren getraind om op hun 
eigen handelen te reflecteren. Eén van de spilfiguren uit die tijd, Dan Verloop (geen onder-
deel van Ploeg X), analyseert het naderhand als volgt: ‘Mensen waren bezig hun eigen stra-
tje schoon te vegen. Ploegen wezen met de vinger naar elkaar: ‘bij ons zou dat nooit zijn 
gebeurd.’ Het was gewoon een contraproductieve sfeer. We hadden de fabriek weer aan de 
praat en keerden het liefst zo snel mogelijk terug naar onze oude routines.’ Voor Bastiaan 
was dat niet voldoende. Hij had niet alleen toegezegd dat het probleem zou worden opge-
lost, maar ook dat het niet meer zou voorkomen. Er moest dus wél worden teruggekeken. 
En als de ploegen daartoe niet zelf het initiatief namen, zou hij het moeten doen. En dus 
huurde hij een onafhankelijk onderzoeker in: Jan Pieter, een senior technoloog en oud-pro-
ductiemanager van een andere fabriek van DSM. Het was aan Jan Pieter om de oorzaak 

CENTRIENT PHARMACEUTICALS’ ZOR-F
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van het falen te achterhalen en aanbevelingen te doen hoe dit in het vervolg te voorkomen. 
De keuze voor Jan Pieter en de formulering van de opdracht vielen goed, stelt Dan. 

‘Voor de meesten van ons was Jan Pieter geen onbekende. Hij kon heel open, rustig en 
niet-aanvallend interviewen. We hadden er vertrouwen in dat hij ter zake deskundig was 
en vooral ook integer. Hij formuleerde zijn onderzoeksvraag ook heel open: wat is er 
gebeurd en wat kunnen wij hiervan leren? Dat woordje ‘wij’ is belangrijk, hè. Het ging 
ook over het management. Dat had Bastiaan letterlijk zo meegegeven: alles wordt onder-
zocht, ook mijn rol en die van andere leidinggevenden.’

It’s the team, stupid

Het onderzoek van Jan Pieter leverde een eenvoudige conclusie op met ver strekkende 
gevolgen voor alle ploegen. Het falen van Ploeg X was niet het falen van een individu, het 
was het falen van het hele team dat had besloten de standaard protocollen niet te hand-
haven. Het vergt diepgaande en specifieke kennis om dergelijke protocollen te hanteren 
en die kennis was onvoldoende aanwezig in Ploeg X. Dat was vooral aan de samenstel-
ling van de ploeg te wijten. En dat bleek niet alleen bij Ploeg X het geval: bij drie van de 
vijf ploegen was die specifieke kennis onvoldoende aanwezig. Het had dus elke ploeg 
kunnen overkomen. De ploegen van ZOR-f waren voornamelijk samengesteld op basis 
van relaties: wie werkt graag en goed samen met wie? Daarbij was uit het oog verloren 
dat er ook een goede spreiding van kennis en ervaring nodig is. 

Nadat de conclusies waren gedeeld met het managementteam werden de operators 
van Ploeg X geïnformeerd. Zorgvuldig werden alle onderzoeksbevindingen onderbouwd. 
Maar al na een kwartier hielden de operators het niet meer: ‘Wat gaan jullie met ons 
doen?’ Het antwoord was kort en krachtig: ‘We gaan de ploegen uit elkaar halen. Eerst 
stellen we een goede spreiding van kennis en ervaring zeker, dan pas laten we de onder-
linge relaties meetellen. Niet andersom.’

Dat ‘ze de ploegen door elkaar zouden gooien’ ging al snel als een lopend vuurtje door 
de fabriek. Dat was in twintig jaar niet gebeurd. Het bracht veel teweeg. Hoe moest dat 
dan met de roosters? Daar was immers het hele privéleven op ingesteld. ‘Veel klachten 
gingen over de praktische kant, maar ik denk dat het veel meer over relaties ging: wie 
met wie zou moeten werken,’ aldus Dan. Toch was iedereen het er wel over eens dat 
verandering noodzakelijk was. En de operators uit de zelfsturende teams konden zelf 
de nieuwe teamsamenstellingen uitwerken. ‘De sterpunten personeel (operators met als 
aandachtspunt personeelszaken, red.) hebben een hele middag samen zitten puzzelen. 
Dat was erg intensief. Maar ze zijn eruit gekomen en hebben dat toen zelf met het perso-
neel gedeeld. Dat scheelde, het was zo ons eigen plan.’

Tien jaar later

Nu, ruim tien jaar later, wordt in de ZOR-f-fabriek nog steeds gewerkt met de ploegen die 
destijds werden samengesteld. Operators komen en gaan, maar nog altijd wordt scherp 
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Volgens operator Dan 
Verloop was één woordje 
cruciaal bij de evaluatie van 
het incident. ‘Wij. Wat kun-
nen wij hier van leren.’ Dus 
ook de rol van het manage-
ment werd onderzocht.

De ZOR-f-fabriek in Delft lag stil 
nadat glucose in de leidingen was 
gestold. Herstel van het produc-
tieproces ging voorspoedig, maar 
zelfonderzoek door zelfsturende 
teams bleek lastig.
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gelet op het totale competentieprofiel van een ploeg. Geen enkele operator zal alle pro-
tocollen kennen, dus dat wordt zorgvuldig geborgd in de samenstelling van het team. En 
om herhaling van de ‘knal uit 2008’ te voorkomen is een procedure opgesteld waarbij 
altijd eerst de oplopende druk wordt gecontroleerd voordat er vol gas wordt gegeven. 
Maar ook dat blijft uiteindelijk mensenwerk.

Die fietstocht door de Limburgse heuvels heeft Bastiaan later nog eens afgemaakt. 
Maar als hij nu terugblikt, noemt hij deze ‘leiderschapschallenge’ één van de lastigste 
periodes uit zijn carrière. Hij heeft ervan geleerd dat je als manager heel goed moet 
zien waar de grenzen van zelfsturing liggen bij de teams. Hij stelt: ‘In Delft hebben ze 
ruimschoots bewezen zelfsturend te kunnen werken in de dagelijkse operaties. Dat is 
door verschillende wetenschappers al aangetoond. Maar de grens lag bij het zelflerende 
vermogen. Daar heb ik toen in eerste instantie te veel van gevraagd. Dat bleek er niet in 
te zitten, niet uit te komen. Daar lag mijn rol als leidinggevende: om ze daarbij te helpen 
en in te grijpen op het moment dat het noodzakelijk was. Ik ben ervan overtuigd dat we, 
juist door wél sturend op te treden toen het moest, het zelfsturende karakter van deze 
fabriek hebben weten te behouden.’

DE OPBRENGST EN UITDAGING VAN ZELFSTURENDE TEAMS

Volgens Janneke Metsaars, de huidige productiemanager van Centrient Phar-
maceuticals, levert het werken met zelfsturende teams van operators zowel het 
bedrijf als de operators veel op.  ‘Sinds we rond de millenniumwisseling met 
deze manier van werken zijn begonnen, zijn we altijd concurrerend geweest 
met producenten in China. We hebben onze kostprijs scherp weten te houden 
door met z’n allen continu te verbeteren op onze cost drivers. De kennis, kun-
de en ervaring van onze operators speelt hier een grote rol in; zij doen actief 
mee. Daarnaast hebben we nog steeds een laag ziekteverzuim en de sfeer in de 
teams is goed.’ Een duidelijke uitdaging voor de ZOR-f-fabriek verschilt niet van 
die van anderen, namelijk het vinden van het juiste personeel in deze tijd van 
vergrijzing. Janneke: ‘De hele industrie in zuidwest-Nederland is op zoek en 
wij concurreren om personeel met de grote olie- en gasbedrijven. Om daarin te 
slagen, moeten we voldoende doorgroeimogelijkheden kunnen aanbieden in de 
vijfploegendienst, zonder dat er een rol als teamleider geïntroduceerd wordt. 
Daarvoor zijn we nu het functiehuis opnieuw aan het bekijken. Dit gaat ons hel-
pen om ook in de toekomst een aantrekkelijke werkgever te blijven. Veel solli-
citanten zien zelfsturende teams, dus de vrijheid om tot op zekere hoogte eigen 
keuzes te mogen maken en verantwoordelijk te zijn voor je eigen stukje werk, 
als iets positiefs, net als onze duurzame manier van produceren.’
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C
oncluderend

Bedrijf Centrient Pharmaceuticals ZOR-f
Sector Procesindustrie
Medewerkers 250
Oprichting (inclusief voorgangers) 1869
Nieuwe manieren van organiseren Zelfsturing: teams van operators sturen zelfstandig fabriek aan
Nieuwe manieren van managen  
en leidinggeven

Betrekken van medewerkers bij besluitvorming 
ploegensamenstelling

Nieuwe manieren van werken Multi-inzetbaar personeel met roulerende 
verantwoordelijkheden voor ondersteunende taken

Nieuwe manieren van samenwerken 
met externe partijen

-

Bottom-up / top-down Bottom-up vorming zelfsturende teams, later interventie 
management

Resultaten Bijna twintig jaar succesvol concurreren

> Bij zelfsturing is het in eerste instantie logisch om de 

aanpak van een incident aan het team te laten

> Maar het is ook goed om de gekozen oplossing, of 

het uitblijven daarvan, aan te grijpen om structurele 

fouten te achterhalen

> Een open blik van buitenaf door een vertrouwd 

persoon helpt om veranderingen geaccepteerd te 

krijgen

> Sturing van bovenaf is soms nodig om zelfsturing (op 

teamniveau) in stand te houden
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