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1 Inleiding 

Op lange termijn gezien is innovatie de belangrijkste – zo niet enige – bron van 

productiviteitsverbeteringen en welvaartsgroei. Inmiddels wordt erkend dat het 

hierbij niet alleen om technologische innovatie draait, maar dat ook sociale inno-

vatie onontbeerlijk is. 

 

Het toenemende belang van sociale innovatie is dusdanig groot, dat het interes-

sant is na te gaan of het mogelijk is een monitor sociale innovatie op te zetten. 

Aangezien het overgrote deel van het Nederlandse bedrijfsleven onder het MKB 

valt, zou een mogelijke monitor sociale innovatie met name voor het MKB van 

dienst kunnen zijn. Vandaar dit onderzoek, waarvan de centrale vraag als volgt 

luidt: 

 

 

Is een monitor naar sociale innovatie in het MKB haalbaar? 

 

 

Hierbij staan de volgende deelvragen centraal: 

1 Hoe kan het begrip sociale innovatie geoperationaliseerd worden voor een 

monitor van SI in het MKB? 

2 Welke onderwerpen en vragen zouden in een dergelijke monitor aan bod kun-

nen komen (de inhoudelijke kant)? 

3 Wat zijn de organisatorische mogelijkheden ten aanzien van een dergelijke 

monitor (de organisatorische kant)? 

 

Het NCSI (Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie) heeft een eerste aanzet 

gegeven ten aanzien van het monitoren en evalueren (en stimuleren) van sociale 

innovatie via een inventarisatie van de verschillende meetinstrumenten op het 

gebied van (sociale) innovatie. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen moni-

torinstrumenten en evaluatie-instrumenten. Monitorinstrumenten zijn kwantita-

tieve instrumenten waarmee grote groepen mensen of bedrijven worden onder-

zocht. Evaluatie-instrumenten hebben als doel het geven van een diagnose en 

het meten van de effectiviteit van een maatregel. 

 

Op basis van de inventarisatie van het NCSI zullen we nagaan of er (delen van) 

bestaande meetinstrumenten relevant kunnen zijn bij de mogelijke totstand-

brenging van een monitor sociale innovatie voor het MKB. De opbouw van deze 

haalbaarheidsanalyse ziet er als volgt uit. In hoofdstuk 2 zal de achtergrond en 

definitie van sociale innovatie geschetst worden. In hoofdstuk 3 wordt een over-

zicht gegeven van bestaande instrumenten van sociale innovatie (monitor- en 

evaluatie-instrumenten) en de aspecten waarin ze zich van elkaar onderschei-

den. Ook komt daar aan de orde of de onderscheiden instrumenten de invloed 

van sociale ontwikkelingen op de arbeidsproductiviteit en de arbeidstevredenheid 

meten. Kort worden ook nog enkele belangrijke internationale (Europese) in-

strumenten besproken aan het einde van dit hoofdstuk. Vervolgens zal in hoofd-

stuk 4 ingezoomd worden op de mogelijkheden van een monitor en de belang-

rijkste aandachtspunten daarbij. De concluderende opmerkingen worden in 

hoofdstuk 5 gepresenteerd. 
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2 Begripsverkenning sociale innovatie 

2.1 Achtergrond sociale innovatie 

Sociale innovatie kan helpen om de productiviteits- en de innovatieparadox op te 

lossen. De productiviteitsparadox houdt in dat ICT-investeringen in de laatste ja-

ren in Nederland niet daadwerkelijk hebben geleid tot productiviteitsverbeterin-

gen. De innovatieparadox houdt in dat Nederlands (innovatie)onderzoek zich kan 

meten met de top van de wereld, maar dat de opgedane kennis maar in beperkte 

mate vertaald wordt naar de praktijk - oftewel het te gelde maken van kennis is 

beperkt. Technologische innovatie is slechts dan succesvol indien gecombineerd 

met sociale innovatie. 

 

Het kenmerkende van sociale innovatie is door vernieuwing van organisatie en 

gedrag een verbetering van bedrijfsprestaties te realiseren, met gunstige effec-

ten voor medewerkers. Hierbij valt te denken aan werkplezier, ontplooiing talent, 

vergroten employability, realiseren van gezond en veilig werk en het combineer-

baar maken van werk- en zorgtaken. 

 

Een fundamenteel probleem is dat sociale innovatie niet alleen als afhankelijke 

maar ook als onafhankelijke variabele gebruikt wordt: leiden organisatorische en 

gedragsverbeteringen tot meer sociale innovatie of leidt sociale innovatie tot 

meer innovatievermogen? Op deze vraag is nog geen eenduidig antwoord te ge-

ven. 

2.2 Definitie sociale innovatie 

Er zijn de afgelopen jaren verschillende onderzoeken uitgevoerd naar sociale in-

novatie, en ieder vaak met een eigen definitie en operationalisering van sociale 

innovatie. In het navolgende komen een aantal belangrijke organisaties en on-

derzoeken aan bod. 

 

Ten eerste de definitie van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NC-

SI). Het NCSI is een netwerkorganisatie die samen met kennisinstellingen, socia-

le partners, bedrijven en adviesbureaus sociale innovatie in Nederland stimu-

leert. Deze organisatie hanteert de volgende definitie van sociale innovatie.1 

 

Sociale innovatie is een vernieuwing in de arbeidsorganisatie en in arbeidsrela-

ties die leidt tot verbeterde prestaties van de organisatie, meer werkplezier en 

ontplooiing van talenten. 

 

Het NCSI legt de nadruk op het gemeenschappelijke belang van werkgever en 

werknemer bij vernieuwingen in werkmethoden, arbeidsorganisatie en aanstu-

ring. 

 

 

1 http://www.ncsi.nl/nl/kennis/wat-is-een-sociale-innovatie (31-01-2011). 
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Een andere definitie die veel wordt gebruikt, is die van Volberda et al. Zij defini-

eren sociale innovatie als volgt.1 

 

Het ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden (dynamisch managen), 

het hanteren van innovatieve organisatieprincipes (flexibel organiseren) en het 

realiseren van hoogwaardige arbeidsvormen (slimmer werken en talent-

ontplooiing) om het concurrentievermogen en de productiviteit te verbeteren. 

 

Dynamisch managen betreft brede managementvaardigheden, kennisabsorptie 

en leren. Flexibel organiseren betreft omgaan met omgevingsdynamiek vanuit 

organisatieprincipes, zoals interne variëteit, zelforganiserend vermogen en een 

balans tussen productief blijven en kennis creëren. Slimmer werken betreft 

hoogwaardige arbeidsvormen die tot uitdrukking komen in professionalisering, 

vernieuwing van arbeidsrelaties, talentbenutting en kenniswerk. 

 

EIM heeft in 2009 onderzoek uitgevoerd naar het gebruik, de mogelijkheden en 

opbrengsten van sociale innovatie.2 Op basis van verschillende definities uit de 

literatuur en de buitenlandse inspanningen op het terrein van sociale innovatie 

wordt een beeld geschetst van de vele onderdelen van sociale innovatie. Het re-

sultaat van deze inventarisering is in Figuur 1 samengevat. 

Figuur 1 Thema’s binnen sociale innovatie 

Sociale

innovatie

Product-

innovatie

Techn./ICT-

innovatie

Opleidingenbeleid

Management/leiding

Arbeidsomstandigheden

Inkoop/afzet

ProcesinnovatieWerkplekinnovatie

Arbeidsvoorwaarden

HRM-instrumenten

Doelgroepenbeleid

  

 Bron: van der Hauw et. al., 2009 (bewerking EIM, 2011) 

In bovenstaand overzicht is te zien dat sociale innovatie onderscheiden moet 

worden van technologische innovaties, ICT-innovaties en productinnovaties. In-

novaties op deze terreinen kunnen echter wel samenhangen met sociale innova-

 

1 Volberda, H.W., F. Vaas, J. Visser, F. Leijnse (2005) Maatschappelijk Topinstituut Sociale Innova-

tie: Naar productiviteitsgroei en versterking van de Nederlandse concurrentiepositie Rotterdam, 

AIAS/EUR/TNO. 

2 Hauw, P.A. van der, M.N. Pasaribu & P.T. van der Zeijden (2009). Slimmer werken: gebruik, 

mogelijkheden en opbrengsten in de praktijk. Zoetermeer: EIM. 
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ties. Verder zijn de volgende thema’s (volgens een brede literatuurstudie) on-

derdeel van sociale innovatie: 

− maatregelen en beleid gericht op specifieke doelgroepen zoals vrouwen, jon-

geren, ouderen, etc.; 

− veranderingen op het terrein van HRM en het gebruik en de inzet van HRM-

instrumenten; 

− veranderingen op het terrein van arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld flexibilise-

ring van beloningen om bepaald gedrag of bepaalde prestaties te stimuleren; 

− werkplekinnovaties, die gaan om het flexibel organiseren van werk naar plaats 

en tijd, bijvoorbeeld door werk buiten kantoortijden te verrichten of vanaf 

huis te werken; 

− procesinnovaties, deze vormen min of meer de kern van sociale innovatie: 

slimmer inrichten van de wijze waarop (kern)processen binnen een bedrijf 

worden uitgevoerd; 

− veranderingen in de wijze waarop bedrijven omgaan met inkoop en afzet via 

bijvoorbeeld toeleveranciers, afnemers, kennisinstellingen, etc.; 

− maatregelen en beleid gericht op verbeteringen van de arbeidsomstandighe-

den binnen bedrijven; 

− maatregelen en beleid gericht op verbeteringen in het management van be-

drijven, bijvoorbeeld veranderingen op het terrein van de interne communica-

tie; 

− maatregelen en beleid gericht op training en opleiding van werknemers. 

 

Met dit als uitgangspunt heeft EIM twee operationaliseringen gemaakt: sociale 

innovatie in brede zin en sociale innovatie in enge zin. Onder sociale innovatie in 

brede zin vallen in het onderzoek van EIM de volgende veranderingen: 

− veranderingen in de manier van managen; 

− veranderingen op het terrein van de interne communicatie; 

− veranderingen op het terrein van HRM; 

− veranderingen in de interne werk- en taakverdeling; 

− veranderingen in de werkplekinrichting; 

− veranderingen op het terrein van arbeidstijden; 

− veranderingen in de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen. 

 

Alhoewel deze brede operationalisering van sociale innovatie een aantal activitei-

ten en veranderingen uitsluit, is deze toch relatief breed. Zo valt bijvoorbeeld 

ook de invoering van functioneringsgesprekken binnen een bedrijf of de herin-

richting van een kantoor eronder. In aanvulling van deze brede definitie is daar-

om ook een enge definitie gehanteerd in het onderzoek. Hieronder vallen alleen 

veranderingen op het terrein van: 

− het management en de bedrijfsorganisatie. Bijvoorbeeld: invoeren van een 

nieuwe bedrijfsorganisatie met bijbehorende veranderingen in de manage-

mentstructuur, samenvoegen van afdelingen, invoeren van zelfsturende 

teams, etc.; 

− de werk- en taakverdeling bij uitvoerende processen; 

− de werktijden. Bijvoorbeeld: invoering van flexibele begin- en eindtijden of 

verlenging van de openingstijden. 
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Ten slotte heeft TNO heeft onlangs een analyse uitgevoerd om te komen tot een 

theoretisch construct voor het monitoren van sociale innovatie in organisaties en 

de empirische relatie met organisatieprestatie en ziekteverzuim.1 Hierbij staat de 

Resource based view of the firm (kortweg: RBV) centraal. De RBV gaat ervan uit 

dat organisaties beschikken over kenmerken die samen een potentieel vormen 

waarmee zij komen tot goede prestaties of innovaties (zoals sociale innovatie). 

Het gaat in het bijzonder om de volgende drie concepten binnen de RBV: strate-

gische oriëntatie, interne variatie en innovatieve oriëntatie. 

 

Strategische oriëntatie betekent gerichtheid op omgevingsfactoren die een snelle 

responsiviteit, kennisabsorptie en externe samenwerking tot gevolg hebben. In-

terne variatie staat gelijk aan flexibel organiseren en slimmer werken. Innovatie-

ve oriëntatie verwijst naar het vernieuwen van werkprocessen, zoeken naar 

nieuwe markten en klanten, en het verbeteren en verfijnen van producten en 

diensten. 

 

Na toetsing aan de empirische werkelijkheid constateert TNO dat de concepten 

die sociale innovatie bepalen iets aangepast moeten worden. De volgende vier 

concepten blijken de definitie voor sociale innovatie te bepalen: 

1 strategische organisatie (zie hierboven); 

2 flexibel werken (met name de inzet van personeel); 

3 dynamisch organiseren (met name organisatorische variatie); 

4 product-marktverbetering. 

Hieruit volgt de volgende werkdefinitie van sociale innovatie: 

 

Sociale innovatie = een strategisch ingegeven vernieuwing op het terrein van or-

ganiseren c.q. gedrag in organisaties en is op te vatten als een vermogen van 

een organisatie. 

 

Sociale innovatie kan zowel een verbeterde organisatieprestatie als een verbete-

ring van de kwaliteit van arbeid tot gevolg hebben. Naast sociale innovatie is ook 

het ziekteverzuim een indicator voor de organisatieprestatie/kwaliteit van arbeid. 

 

TNO heeft in haar onderzoek de verschillende concepten van sociale innovatie 

empirisch getoetst. Uitgesplitst naar sectoren blijkt de zakelijke dienstverlening 

op bijna alle vier bovengenoemde concepten van sociale innovatie het meest ac-

tief te zijn. Verder blijkt uit de analyse dat de scores van bedrijven op sociale in-

novatie redelijk parallel lopen met (sector)scores voor organisatieprestatie. Dit 

geldt ook op organisatieniveau. Uit analyses (van de Werkgevers Enquête Ar-

beid: WEA) blijkt dat sociale innovatie nauwelijks gerelateerd is aan het ziekte-

verzuimpercentage. Een andere conclusie is dat organisaties met een hogere ma-

te van strategische oriëntatie op de omgeving en/of een hogere mate van slim-

mer organiseren, vaker ICT gericht op de interactie tussen personen toepassen. 

 

Uit de analyse komt verder naar voren dat geen van de technologievariabelen 

samengaan met de toename van organisatieprestaties, maar dat de sociale inno-

vatie variabelen/bronnen wel voor een deel een toename in de organisatiepresta-

 

1 TNO Kwaliteit van leven, Sociale innovatie omschreven en gemeten – een theoretisch construct 

voor het monitoren van sociale innovatie in organisaties en de empirische relatie met organisa-

tieprestatie en ziekteverzuim, oktober 2009. 
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ties verklaren. Sociale en technologische variabelen tonen voorts ook geen sa-

menhang met de verandering van de organisatieprestaties. Ook is er geen ver-

band tussen sociale innovatie en ziekteverzuim, met uitzondering van het con-

cept ‘product-marktverbetering’. 
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3 Bestaand instrumentarium 

3.1 Achtergrond 

Het NCSI heeft een eerste inventarisatie gemaakt van verschillende instrumen-

ten op het terrein van sociale innovatie.1 De hierbij gebruikte structuur wordt 

ook gehanteerd in dit hoofdstuk. In paragraaf 3.2 staan de monitorinstrumenten 

centraal en in paragraaf 3.3 de evaluatie-instrumenten. Het internationaal per-

spectief komt aan bod in paragraaf 3.4. 

 

Voor de verschillende instrumenten wordt nader gekeken naar de volgende vra-

gen: 

− Op welke wijze wordt sociale innovatie gemeten? 

− Wie is de doelgroep van het instrument? 

− Meet het instrument de ontwikkelingen van sociale innovatie of geeft het een 

beeld van de stand van zaken? 

− In welke mate kijkt het instrument naar arbeidsproductiviteit en arbeidstevre-

denheid? 

3.2 Monitorinstrumenten 

De inventarisatie van NCSI toont drie monitorinstrumenten op het gebied van 

(sociale) innovatie: de Concurrentie- en innovatiemonitor van de EUR/RSM, de 

Innovatiemonitor van Twynstra & The Bridge en de Nationale Enquête Arbeids-

omstandigheden van TNO. Deze zijn in Tabel 1 opgenomen. 

 

1 Zie ook: Vaas. F. & M. Xavier (2008). Sociale innovatie! Kun je dat (m)eten? In:,Brakenhoff, M. 

C. Dusschooten, F. Fleminger, G. Nieuwe Weme. B.C. de Pater, W. Spee & L. Vorstenbosch. 

(2008). Kookboek Sociale Innovatie. Visies en Verhalen. Den Bosch: Stichting Greenfield Groep. 
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Tabel 1 Karakteristieken monitorinstrumenten 

Naam 

instrument 

Uitvoerende 

instelling Korte beschrijving 

Soort  

bedrijven 

Soort 

respondenten 

Concurrentie- en 

Innovatiemonitor 

Erasmus Univer-

siteit Rotterdam 

Jaarlijkse meting van de innovatie-

kracht en innovativiteit van Neder-

landse bedrijven. 

middelgrote 

en grote on-

dernemingen 

managers en  

directeuren 

Innovatiemonitor Twynstra &  

The Bridge 

Jaarlijks onderzoek naar de stand 

van zaken op het gebied van inno-

vatiemanagement in Nederland. Het 

instrument biedt de mogelijkheid de 

eigen organisatie tegen de meetlat 

van succesvol innoverende Neder-

landse collega’s te leggen.  

middelgrote 

en grote on-

dernemingen 

managers en  

directeuren 

Nationale Enquête  

Arbeidsomstandig- 

heden (NEA) 

TNO Jaarlijks onderzoek naar de arbeids-

omstandigheden van Nederlandse 

werknemers.  

alle onderne-

mingen met 

werknemers 

in dienst 

 

werknemers 

 Bron: EIM, 2011; obv inventarisatie NCSI. 

Essentieel om mogelijk te komen tot een monitor sociale innovatie voor het MKB 

is de vraag welke soort innovatie het monitorinstrument precies meet: gaat het 

om technologische innovatie, sociale innovatie of beide? Relevant voor dit haal-

baarheidsonderzoek zijn dan met name instrumenten die sociale innovatie meten 

alsook de instrumenten die zowel technologische als sociale innovatie meten. 

Aan dit criterium voldoen de Concurrentie- en Innovatiemonitor en de NEA wel 

en de Innovatiemonitor van Twynstra & The Bridge niet. Laatstgenoemde moni-

tor neemt slechts de verschillende aspecten verbonden aan product- en dienstin-

novatie in beschouwing. 

 

Een ander belangrijk aspect is de doelgroep waarop het bewuste instrument be-

trekking heeft: is het instrument bedoeld voor kleine, middelgrote of grote be-

drijven of een combinatie daarvan? Relevant voor dit onderzoek zijn dan de in-

strumenten die gericht zijn op (delen van) het MKB. Aan dit criterium voldoen 

alle drie de monitorinstrumenten in zekere mate: de Concurrentie- en Innova-

tiemonitor en Innovatiemonitor van Twynstra & The Bridge zijn bedoeld voor 

middelgrote (en grote) ondernemingen, terwijl de NEA in principe voor alle on-

dernemingen met personeel bedoeld is. 

 

Tot slot is het van belang wie binnen de ondernemingen de respondenten zijn 

van de verschillende monitorinstrumenten: het invullen van een vragenlijst door 

een werknemer kan bijvoorbeeld een totaal ander beeld opleveren dan wanneer 

de vragenlijst ingevuld wordt door een manager. Als we kijken naar de drie on-

derscheiden monitorinstrumenten, valt op dat de Concurrentie- en Innovatiemo-

nitor en Innovatiemonitor van Twynstra & The Bridge bestemd zijn voor mana-

gers en directeuren. De groep respondenten van de NEA wordt daarentegen ge-

vormd door werknemers. 
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Sociale ontwikkel ingen en invloed op arbeidsproductiv iteit en arbeid-

stevredenheid 

In dit deel gaan we na of de 3 genoemde instrumenten ontwikkelingen op sociaal 

gebied binnen een organisatie meten of dat zij slechts een beeld van de stand 

van zaken weergeven. Vervolgens gaan we voor dezelfde instrumenten na of zij 

de invloed van sociale ontwikkelingen op enerzijds de arbeidsproductiviteit en 

anderzijds de arbeidstevredenheid meten. 

 

De Erasmus Concurrentie- en Innovatiemonitor (ECIM) is -  de naam zegt het al 

– een monitor. Meting van onder andere sociale innovatie vindt jaarlijks terugke-

rend plaats onder zo’n 10.000 organisaties.1 In dat opzicht wordt dus jaarlijks de 

ontwikkeling op sociaal gebied gemeten. Ontwikkelingen die bekeken worden, 

zijn onder andere: de ontwikkelingen (toename/afname) van investeringen in so-

ciale innovatie uitgesplitst in ontwikkelingen in investeringen in dynamisch ma-

nagen, flexibel organiseren en slimmer werken. 

 

Deze monitor bekijkt naast de ontwikkelingen op sociaal gebied ook de invloed 

van deze ontwikkelingen op de arbeidsproductiviteit. Doorgaans gaan verhoogde 

investeringen in sociale innovatie gepaard met een aanzienlijke arbeidsproducti-

viteitsstijging. Voor zover we er nu zicht op hebben, wordt er geen aandacht be-

steed aan de invloed van sociale ontwikkelingen op de arbeidstevredenheid2. De 

reden hierachter kan zijn dat de enquête alleen onder managers afgenomen 

wordt en niet onder werknemers. 

 

De Innovatiemonitor van The Bridge meet ook jaarlijks, maar meet met name de 

technologische innovaties van organisaties. Dat betekent in dit geval product- en 

diensteninnovatie. Sociale innovatie wordt niet expliciet uitgevraagd in de enquê-

te. Omdat sociale ontwikkelingen an sich niet gemeten worden, zegt deze moni-

tor ook niets over het effect van sociale ontwikkelingen op de arbeidsproductivi-

teit. Bovendien geldt ook voor deze monitor dat de doelgroep bestaat uit mana-

gers en directeuren van organisaties en dat mede daardoor niet de mate van ar-

beidstevredenheid bij werknemers gemeten wordt. 

 

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) wordt ook jaarlijks afgeno-

men en is in die zin ook een monitor. Het grote verschil met de andere twee mo-

nitoren is dat deze bedoeld is voor werknemers binnen organisaties. Via werk-

nemers worden ook met name de ontwikkelingen op sociaal gebied uitgevraagd. 

Deze monitor zoemt met name in op het aspect van arbeidstevredenheid van 

werknemers. De vraag naar hoe tevreden werknemers over de organisatie zijn, 

komt ook expliciet aan bod.3 

 

Resumerend kan gezegd worden dat van de monitorinstrumenten de ECIM het 

meest relevant/gedetailleerd is om de ontwikkelingen ten aanzien van sociale in-

novatie alsmede de invloed van deze ontwikkelingen op de arbeidsproductiviteit 

in kaart te brengen. De NEA is daarentegen het meest geschikt/gedetailleerd om 

uitspraken te doen over de arbeidstevredenheid van werknemers.  

 

1 Onduidelijk is nog of het steeds om dezelfde organisaties gaat die aan de monitor deelnemen. 

2 We beschikken niet over de (integrale) vragenlijst van de ECIM om dit nauwkeurig vast te stel-

len. 

3 Zie NEA vraag 15 B) Hoe tevreden bent u over de volgende zaken … 
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3.3 Evaluatie-instrumenten 

Binnen de evaluatie-instrumenten maken we een onderscheid tussen instrumen-

ten ten aanzien van sociale innovatie in zijn geheel en instrumenten die slechts 

een bepaald onderdeel van sociale innovatie evalueren. Sociale innovatie is op te 

delen in een aantal componenten. We houden daarbij vast aan de volgende drie-

deling: 

5 dynamisch managen 

6 flexibel organiseren 

7 slimmer werken 

Voordat deze drie onderwerpen achtereenvolgens behandeld worden, komen 

eerst de algemene evaluatie-instrumenten aan bod. 

3.3.1  Evaluatie-instrumenten: algemene instrumenten 

Tabel 2 geeft een overzicht van instrumenten die sociale innovatie in zijn geheel 

evalueren. 

Tabel 2 Karakteristieken evaluatie-instrumenten sociale innovatie algemeen 

Naam 

instrument 

Uitvoerende 

instelling Korte beschrijving 

Soort  

bedrijven 

Soort 

respondenten 

Benchmark  

Sociale  

Innovatie (BSI) 

AWVN-EUR/RSM Een sterkte-zwakte-analyse van het 

innovatief vermogen van de organi-

satie, een diagnose-instrument. Op 

welke aspecten van dynamisch ma-

nagen, flexibel organiseren of on-

dernemend werken zijn interventies 

het meest effectief? De score van 

een individueel bedrijf kan vergele-

ken worden met sectorale en lande-

lijke scores 

MKB en 

groot 

alle organisatie-

lagen 

Innovatie Quick 

Scan (IQS) 

Syntens Doorlichtingsmethode waarmee het 

innovatievermogen en de innovatie-

balans van een onderneming in 

kaart worden gebracht in relatie tot 

de eisen van de markt. 

MKB en 

groot 

alle organisatie-

lagen 

INK Quick Scan 

(INK) 

Instituut Neder-

landse Kwaliteit 

(INK) 

25-vragenlijst die de essentie van 

het INK-gedachtegoed bevat en te 

gebruiken is om inzicht te krijgen in 

de mate waarin er samenhang in de 

bedrijfsvoering aanwezig is. Deze 

scan leent zich ook voor onderlinge 

benchmarking van organisaties. 

MKB en 

groot 

managers, di-

rectie (en even-

tueel leveran-

ciers) 

 Bron: EIM, 2011; obv inventarisatie NCSI. 

Het NCSI onderscheidt drie evaluatie-instrumenten ten aanzien van sociale inno-

vatie in zijn totaliteit. Het gaat om de Benchmark Sociale Innovatie van de AWVN 

en EUR, de Innovatie Quick Scan van Syntens en de INK Quick Scan van het In-

stituut Nederlandse kwaliteit. Deze drie instrumenten zijn alle drie bedoeld voor 

het gehele bedrijfsleven (MKB en grootbedrijf). De BSI en de IQS zijn bestemd 

om ingevuld te worden door alle organisatielagen (uiteenlopend van directie tot 

medewerkers). 
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Van de drie instrumenten is met name de BSI interessant: het meet niet alleen 

via een vragenlijst alle drie de onderscheiden componenten van sociale innova-

tie, maar kijkt bovendien of het ‘met de inspanningen van een organisatie de 

goede kant op gaat’. De BSI brengt periodiek sterke en zwakke punten van een 

organisatie in beeld en geeft organisaties de mogelijkheid kansrijke verbetertra-

jecten te selecteren. In tegenstelling tot de IQS en de INK meet de BSI de ont-

wikkelingen op sociaal gebied binnen een organisatie. De andere twee instru-

menten zijn meer momentopnames van de stand van zaken en in die zin meer 

als eenmalig aan te duiden.  

 

De IQS stelt vragen met betrekking tot het gehele innovatieproces binnen een 

onderneming. Het schetst een beeld van de relatieve positie van een onderne-

ming ten opzichte van andere bedrijven (aan de resultaten van de scan kunnen 

dan ook geen uitspraken in absolute zin worden ontleend) en geeft verbetervoor-

stellen voor innovatie. 

 

De vragenlijst van de INK is gebaseerd op het INK-managementmodel en meet 

de stand van zaken van een organisatie. Tevens geeft de scan de mogelijkheid 

de eigen score te vergelijken met die van branchegenoten. 

 

Sociale ontwikkel ingen en invloed op arbeidsproductiv iteit en arbeid-

stevredenheid 

Het navolgende gaat nader in op de vraag of de 3 genoemde instrumenten ont-

wikkelingen op sociaal gebied binnen een organisatie meten of dat zij slechts een 

beeld van de stand van zaken weergeven. Vervolgens gaan we voor dezelfde in-

strumenten na of zij de invloed van sociale ontwikkelingen op enerzijds de ar-

beidsproductiviteit en anderzijds de arbeidstevredenheid meten. 

 

De verschillende evaluatie-instrumenten die nu en in latere delen volgen, zijn al-

lemaal momentopnames en geen monitoren. Ze kunnen echter wel iets zeggen 

over ontwikkelingen op sociaal gebied, maar niet over een langere tijdsperiode 

zoals een monitor (die jaarlijks terugkeert). 

 

De BSI is een goed voorbeeld van voorstaand gegeven. Deze benchmark bepaalt 

integraal de positie van een organisatie ten opzichte van andere organisaties, en 

gaat daarbij niet alleen in op de verschillende componenten van sociale innovatie 

(dynamisch managen, flexibel organiseren en slimmer werken), maar bekijkt ook 

binnen deze componenten of er ontwikkelingen binnen de organisatie vast te 

stellen zijn. Deze benchmark meet ook binnen verschillende sociale componenten 

wat de arbeidstevredenheid bij werknemers is. Aangezien dit instrument niet al-

leen ingevuld wordt door managers maar ook door werknemers, geeft het een 

objectief beeld van de arbeidstevredenheid. De invloed van sociale factoren op 

arbeidsproductiviteit wordt zover bekend niet expliciet geëvalueerd. 

 

De IQS is ook een benchmark en geeft dus een stand van zaken ten opzichte van 

andere bedrijven op een bepaald moment in de tijd. Daartoe wordt de huidige 

situatie binnen de organisatie vergeleken met de gewenste situatie. De vragen-

lijst is slechts voor een klein deel gericht op sociale innovatie binnen de organi-

satie en meet ook niet het effect van (sociale) ontwikkelingen op de arbeidspro-

ductiviteit en arbeidstevredenheid. 
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De INK is ook een quickscan voor positiebepaling op een bepaald moment in de 

tijd. Het instrument bestaat uit 25 vragen, waarbij de meeste vragen gaan over 

bedrijfseconomische aspecten zoals financiële doelstellingen. Er zitten echter ook 

enkele vragen tussen die betrekking hebben op de sociale ontwikkelingen binnen 

de organisatie. Met name het aspect arbeidstevredenheid komt daarin terug.1 

 

Nadeel van de INK is wel dat deze slechts voorgelegd wordt aan managers en 

collega-managers. Hierdoor zal wellicht het resultaat wat betreft arbeidstevre-

denheid gekleurd zijn. 

 

Resumerend kan gesteld worden dat de BSI weliswaar een stand van zaken op 

één bepaald moment in de tijd weergeeft, maar zeer geschikt en relevant is voor 

een mogelijke monitor sociale innovatie in het MKB. Enerzijds meet de BSI voor 

alle componenten van sociale innovatie de ontwikkelingen die zich tot dan toe 

voorgedaan hebben, anderzijds evalueert het instrument verschillende keren wat 

de arbeidstevredenheid is. Meting van de arbeidstevredenheid komt ook beperkt 

terug in de INK, nadeel is echter dat alleen managers daar een oordeel over vel-

len en niet werknemers zelf. 

3.3.2  Evaluatie-instrumenten: dynamisch managen 

Tabel 3 gaat in op evaluatie-instrumenten voor dynamisch managen. Binnen het 

component ‘dynamisch managen’ onderscheidt de inventarisatie van het NCSI 

vier verschillende evaluatie-instrumenten: De MeK-loep, de Trust Index, de 360° 

Trust Appraisal en de Symfoia Scan. Al deze instrumenten zijn gericht op de hele 

breedte van het bedrijfsleven (van klein- tot grootbedrijf). 

 

1 Zie INK vraag 23-25. 
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Tabel 3 Karakteristieken instrumenten ‘dynamisch managen’ 

Naam  

instrument 

Uitvoerende 

instelling Korte beschrijving 

Soort 

bedrijven 

Soort 

respondenten 

MeK-Loep Syntens Deze geeft inzicht in verbeterpunten in 

de Mens-en-Kennis-aspecten van een 

bedrijf. De zienswijze van de direc-

teur/MT wordt vergeleken met de 

zienswijze van de medewerkers.  

MKB en 

groot 

alle organisa-

tielagen 

Trust Index Great place to 

work 

De perceptie van werknemers over de 

mate van vertrouwen, trots en kame-

raadschap in de organisatie wordt ge-

meten. (Hulpmiddel voor bepalen van 

praktijkvoorbeelden Goed Werkgever-

schap) 

MKB en 

groot 

werknemers 

360° Trust 

Appraisal 

Great place to 

work 

De attitudes en gedragingen van indi-

viduele managers wordt geëvalueerd. 

De managers krijgen een terugkoppe-

ling in de vorm van een actieplan dat 

hen helpt een meer adequate vorm 

van leiderschap te ontwikkelen. 

MKB en 

groot 

managers 

Symfoia-

Scan 

Symfoia Medewerkers en leidinggevenden kun-

nen de samenwerking, gedragsontwik-

keling en organisatiecultuur meten en 

monitoren. 

MKB en 

groot 

alle organisa-

tielagen 

 Bron: EIM, 2011; obv inventarisatie NCSI. 

Bij deze vier instrumenten is er wel een verschil ten aanzien van de doelgroep 

respondenten waarvoor het instrument bedoeld is. Hierover het volgende. 

 

De 360° Trust Appraisal is louter bedoeld voor managers, terwijl het andere in-

strument van Great place to Work – de Trust Index - juist gericht is op werkne-

mers. Dit laatste instrument kan als hulpmiddel dienen voor het bepalen van 

praktijkvoorbeelden van goed werkgeverschap. Eerstgenoemd instrument evalu-

eert de houding en het gedrag van de managers met als resultaat een terugkop-

peling in de vorm van een actieplan ter ondersteuning van het ontwikkelen van 

een meer adequate vorm van leiderschap. 

 

De andere twee dynamisch-managen-instrumenten zijn gericht op alle organisa-

tielagen: het gaat om de MeK-loep van Syntens en de Symfoia-Scan. De MeK-

loep vergelijkt de zienswijze van managers met die van medewerkers en komt zo 

tot verbeterpunten van de Mens-en-Kennis(MeK)aspecten van een bedrijf.  

 

De Symfoia Scan ten slotte, laat niet alleen managers en medewerkers de sa-

menwerking, gedragsontwikkeling en organisatiecultuur meten, maar ook moni-

toren. Daarmee lijkt dit instrument zeer geschikt om betrokken te worden in een 

monitor sociale innovatie. 
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Sociale ontwikkel ingen en invloed op arbeidsproductiv iteit en arbeid-

stevredenheid 

In dit deel gaan we na of de genoemde instrumenten ontwikkelingen op sociaal 

gebied binnen een organisatie meten of dat zij slechts een beeld van de stand 

van zaken weergeven. Vervolgens gaan we voor dezelfde instrumenten na of zij 

de invloed van sociale ontwikkelingen op enerzijds de arbeidsproductiviteit en 

anderzijds de arbeidstevredenheid meten. 

 

De MeK-loep kan als bedrijvenmonitor bestempeld worden: organisaties kunnen 

de vragenlijst een jaar later opnieuw invullen om te bekijken in hoeverre zij de 

verbeterpunten uit de eerste meting verwerkt hebben. De vragenlijst heeft ech-

ter met name betrekking op visie, missie en verbeterpunten van organisaties en 

meet voor zover we er zicht op hebben alleen de component dynamisch mana-

gen.1 Onbekend is of het effect op de arbeidsproductiviteit en/of arbeidstevre-

denheid nagegaan wordt. 

 

De Trust Index en de 360° Trust Appraisal lijken complementair aan elkaar: de 

eerstgenoemde is bedoeld voor werknemers, terwijl de laatstgenoemde als doel-

groep managers heeft. We hebben echter niet de beschikking over de precieze 

vragenlijsten en kunnen zodoende geen uitspraken doen of deze instrumenten 

voor een toekomstige monitor geschikte en relevante elementen bevat. 

 

De Symfoia Scan kan ook als een monitor gebruikt worden. Of deze relevant is 

op het gebied van meten van sociale ontwikkelingen en de invloed op arbeids-

productiviteit en arbeidstevredenheid is onduidelijk vanwege het ontbreken van 

de vragenlijsten uit de scan zelf. 

 

Resumerend blijkt het moeilijk om te kunnen bepalen of één van bovenstaande 

instrumenten op het gebied van dynamisch managen relevant kunnen zijn voor 

een toekomstige monitor, simpelweg door het ontbreken van de precieze vragen-

lijsten. 

3.3.3  Evaluatie-instrumenten: f lexibel organiseren 

Tabel 4 gaat in op instrumenten gericht op flexibel organiseren. Binnen het com-

ponent ‘flexibel organiseren’ onderscheidt de inventarisatie van het NCSI twee 

evaluatie-instrumenten: de Quick Scan Flexibiliteit van de RSM/EUR en de Flipo-

aanpak van TNO. 

 

1 De precieze vragenlijst van de MeK-loep hebben we niet tot onze beschikking. 
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Tabel 4 Karakteristieken instrumenten ‘flexibel organiseren’ 

Naam 

instrument 

Uitvoerende 

instelling Korte beschrijving 

Soort  

Bedrijven 

Soort 

res-pondenten 

Quick Scan  

Flexibiliteit 

RSM/EUR plaatst omgeving, managementvaar-

digheden en organisatie in een inte-

graal raamwerk en bepaalt de vereiste 

en aanwezige flexibiliteit. 

MKB en groot 

alsook on-

derwijsinstel-

lingen 

managers 

Flipo-aanpak TNO ondersteunt organisaties met oplossin-

gen ten aanzien van het snel inspelen 

op de marktvraag, een efficiënte organi-

satie van het werkproces en permanente 

ontwikkeling van medewerkers 

MKB en 

grootbedrijf 

managers 

 Bron: EIM, 2011; obv inventarisatie NCSI. 

De Quick Scan Flexibiliteit plaatst de omgeving, de managementvaardigheden en 

de organisatie in een integraal raamwerk en bepaalt de vereiste en aanwezige 

flexibiliteit. De Scan helpt managers snel een eerste verkenning van mogelijke 

veranderingstrajecten uit te voeren.  

 

De Flipo(Flexibiliteit in personeel en organisatie)-aanpak ondersteunt organisa-

ties met oplossingen ten aanzien van het snel inspelen op de marktvraag, een ef-

ficiënte organisatie van het werkproces en permanente ontwikkeling van medewer-

kers om zo een organisatie resultaatgericht en flexibel te maken. 

 

Sociale ontwikkel ingen en invloed op arbeidsproductiv iteit en arbeid-

stevredenheid 

De Quick Scan Flexibiliteit zoomt sterk in op ontwikkelingen, dus hoe bedrijven 

flexibel kunnen zijn in een veranderende omgeving. Onduidelijk is of de vragen-

lijst van de Scan ook in gaat op arbeidsproductiviteit en arbeidstevredenheid. We 

beschikken op dit moment niet over de integrale vragenlijst. 

 

De Flipo-aanpak evalueert zeker wel het effect op de arbeidsproductiviteit en de 

arbeidstevredenheid binnen de component flexibel organiseren van sociale inno-

vatie. Niet alleen gaat dit instrument in op hoe werkprocessen efficiënt kunnen 

plaatsvinden, maar ook gaat zij in op zaken als het optimaliseren van arbeidsre-

laties en het managen van arbeidstijden. Helaas beschikken we voor dit instru-

ment nog niet over de integrale vragenlijst. 

3.3.4  Evaluatie-instrumenten: s l immer werken 

Tabel 5 gaat in op instrumenten gericht op slimmer werken. Binnen de compo-

nent ‘slimmer werken’ onderscheidt de inventarisatie van het NCSI twee evalua-

tie-instrumenten: de Quick Scan Slimmer Werken van TNO en AWVN en de In-

vestor-in-People. 
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Tabel 5 Karakteristieken instrumenten ‘slimmer werken’ 

Naam 

instrument 

Uitvoerende 

instelling Korte beschrijving 

Soort  

bedrijven 

Soort 

respondenten 

Quick Scan Slimmer 

Werken 

AWVN/TNO Helpt organisaties in kaart brengen 

waar het slimmer kan als het gaat 

om combinatie van techniek, organi-

satie en mens. 

midden- en 

grootbedrijf 

managers 

Investor-in-People- 

verkenner 

IIP Geeft een indicatie van de effectivi-

teit van leren en ontwikkelen in een 

organisatie. Het resultaat geeft in-

zicht in wat er goed en minder goed 

gaat in de organisatie op het vlak 

van opleiding, ontwikkeling, mana-

gement, communicatie, planning en 

evaluatie. 

MKB en 

grootbedrijf 

managers en 

werknemers 

 Bron: EIM, 2011; obv inventarisatie NCSI. 

De Quick Scan Slimmer Werken helpt organisaties in kaart brengen waar het 

gaat om de combinatie van techniek, organisatie en mens. Deze is bedoeld ter 

ondersteuning van managers. De aandacht is daarbij gericht op verbetering van 

de arbeidsproductiviteit. De scan bevat 6 deelthema’s:  

− organisatie van het werk 

− gezondheidsmanagement 

− kennis & employability 

− arbeidsverhoudingen 

− arbeidsparticipatie 

− resultaatgericht belonen 

 

Per deelthema krijgt de organisatie concrete aanknopingspunten voor succesvolle 

verbeteringen. De meest kansrijke deelthema’s ter verbetering van de arbeids-

productiviteit voor een organisatie worden aangegeven. Aangezien aanbevolen 

wordt de scan door minimaal 10 managers in te laten vullen voor een goed 

beeld, is dit instrument met name bedoeld voor het midden- en grootbedrijf. 

 

De Investor-in-People-verkenner van IIP is in tegenstelling tot de Quick Scan 

Slimmer Werken juist bedoeld voor zowel medewerkers als managers binnen een 

organisatie. De verkenner geeft een indicatie van de effectiviteit van leren en 

ontwikkelen in een organisatie. Het resultaat van de verkenner geeft inzicht in 

wat er goed en minder goed gaat in de organisatie op het vlak van opleiding, 

ontwikkeling, management, communicatie, planning en evaluatie. 

 

Sociale ontwikkel ingen en invloed op arbeidsproductiv iteit en arbeid-

stevredenheid 

In dit deel gaan we na of de genoemde instrumenten ontwikkelingen op sociaal 

gebied binnen een organisatie meten of dat zij slechts een beeld van de stand 

van zaken weergeven. Vervolgens gaan we voor dezelfde instrumenten na of zij 

de invloed van sociale ontwikkelingen op enerzijds de arbeidsproductiviteit en 

anderzijds de arbeidstevredenheid meten. 
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De Quick Scan Slimmer werken gaat als gezegd in op het component ‘slimmer 

werken’ van sociale innovatie. Respondenten zijn alleen (meerdere) managers 

van de organisatie. De vragenlijst gaat regelmatig in op ontwikkelingen op soci-

aal gebied binnen de organisatie en met name in relatie met werknemers. Ook 

verschillende stellingen over arbeidstevredenheid worden voorgelegd. Nadeel is 

dat de stellingen niet door werknemers zelf ingevuld worden, hetgeen een verte-

kend beeld van een organisatie op kan leveren. Voor de component ‘slimmer 

werken’ van een toekomstige monitor is dit instrument echter zeker bruikbaar. 

 

De IIP-verkenner bevat verschillende vragenlijsten afhankelijk van de soort res-

pondent. Managers krijgen een andere vragenlijst voorgeschoteld als werkne-

mers. We hebben echter niet de beschikking over de verschillende vragenlijsten, 

waardoor we ook geen uitspraken kunnen doen over sociale ontwikkelingen en 

het effect op de arbeidsproductiviteit en arbeidstevredenheid. 

3.4 Internationaal perspectief 

Binnen het SI-instrumentarium zijn ook nog kort een tweetal internationale mo-

nitoren bekeken. Het gaat om de MEADOW (MEAsuring the Dynamics of Organi-

sations and Work) en de EMS (European Manufacturing Survey). Beide instru-

menten meten zowel technologische als sociale innovatie. Een overzicht van de 

verschillende karakteristieken van deze internationale monitoren staat in Tabel 

6. 

Tabel 6 Karakteristieken internationale SI-instrumenten  

Naam 

instrument 

Uitvoerende 

instelling Korte beschrijving 

Soort  

bedrijven 

Soort 

res-pondenten 

MEADOW Consortium 

van Europe-

se partners 

MEADOW is een Europees project dat 

van verschillende Europese landen  

bedrijfsdata verzamelt ten aanzien 

veranderingen in organisaties en de 

ececonomische en sociale gevolgen 

daarvan. De bedoeling is om via deze 

weg best practices binnen de EU te 

identificeren, die als benchmark kun-

nen gaan fungeren. Zowel private als 

publieke bedrijven zijn betrokken. 

MKB en 

grootbedrijf 

managers en 

werknemers 

EMS BETA i.s.m. 

ISI 

In verschillende Europese landen wor-

den data verzameld over de implemen-

tatie van nieuwe technologieën en het 

gebruik van innovatieve organisatie- 

en managementaspecten en de gevol-

gen daarvan op de verschillende pres-

tatie-indicatoren, zoals productiviteit, 

kwaliteit en flexibiliteit van bedrijven 

in de industriesector. 

MKB en 

grootbedrijf 

in industrie-

sector 

managers  

 Bron: EIM, 2011; obv inventarisatie NCSI. 

Deze twee internationale instrumenten zijn vergelijkbaar wat betreft het meten 

van zowel technologische als sociale innovatie, zowel de huidige stand van zaken 
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als de ontwikkeling in de tijd. Beide kijken ook naar de gevolgen van technologi-

sche en sociale innovatie op prestatie-indicatoren zoals productiviteit en kwali-

teit. 

 

De MEADOW is echter in meerdere opzichten een stuk breder opgezet dan de 

EMS. Terwijl de EMS zich beperkt tot de sector industrie, trekt de MEADOW alle 

sectoren binnen de monitor. Bovendien wordt voor zover bekend bij de EMS al-

leen data uitgevraagd bij managers van bedrijven, terwijl er in het kader van de 

MEADOW niet alleen werkgevers maar ook werknemers bevraagd worden. 
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4 Meetbaarheid van sociale innovatie 

4.1 Definitie sociale innovatie 

Hoe scherp is de definitie van sociale innovatie? Als de term arbeid weggelaten 

wordt bij de definitie van sociale innovatie dan blijft veelal de definitie van inno-

vatie over. De meeste definities van sociale innovatie lijken dus erg sterk op die 

van procesinnovatie. Dit roept in feite de vraag op of sociale innovatie en proces-

innovatie in feite niet hetzelfde is. 

 

Ook is er in de meeste definities een directe koppeling gemaakt tussen innovatie 

en prestatie: sociale innovatie moet leiden tot betere prestaties. Het lijkt in de 

eerste instantie te gaan om innovaties die gedaan worden met de intentie om 

prestaties te verbeteren. Of sociale innovatie leidt tot prestatieverbetering is dan 

uiteraard een tweede, niet onbelangrijke, vraag. 

 

Er zijn dus verschillende partijen die diverse definities voor sociale innovatie 

hanteren. Het is de vraag of het inhoudelijk vergelijken van deze definities om te 

komen tot één nieuwe definitie voldoende draagvlak creëert voor een (nieuwe) 

monitor omtrent sociale innovatie (in het MKB). Het lijkt beter om te achterhalen 

van waar het begrip sociale innovatie over gaat (of zou moeten gaan). Hierbij 

kan gedacht worden aan: 

− Het innovatiedeel: staan veranderingen centraal, of het al dan niet bereiken 

van een bepaald niveau? En als het om veranderingen gaat, is men dan geïn-

teresseerd in veranderingen op bedrijfsniveau? Dat wil zeggen, of de introduc-

tie van zaken die nieuw zijn voor het individuele bedrijf sociale innovatie is 

(inclusief de introductie van functioneringsgesprekken door bedrijven die dat 

eerder nog niet deden)? Of dat alleen veranderingen die nieuw zijn voor de 

sector/het land sociale innovatie is (in dat geval richt men zich dus op de 

voorlopers). 

− Het sociale deel: hoe kan je dit in de praktijk afbakenen? Wil men hier alles 

onder laten vallen dat betrekking heeft op (veranderingen in) de arbeidsorga-

nisatie en arbeidsrelaties? Of zijn er partijen die enkel ‘good practices’ op dit 

gebied tot sociale innovatie willen rekenen. 

− De normatieve invulling: moet het enkel om veranderingen gaan die uiteinde-

lijk beogen de bedrijfsprestaties te verbeteren? Of vallen er ook veranderin-

gen onder die enkel de capaciteiten van de werknemers verder ontwikkelen 

(zonder van invloed te zijn op de bedrijfsprestaties)1. 

 

Zoals hiervoor beschreven lijkt één (breed gedragen) definitie van sociale inno-

vatie in de praktijk lastig op te stellen. Er zijn veel verschillende manieren waar-

op het begrip sociale innovatie inhoud kan krijgen. Wanneer sociale innovatie in 

een aantal subdimensies wordt opgedeeld, dan lijkt het raadzaam om deze zo op 

te stellen dat deze tegemoet kan komen aan verschillende definitiekwesties. 

 

Het is dus van belang om bijvoorbeeld te kijken naar zowel niveau als ontwikke-

ling van sociale innovatie. Ter illustratie, de volgende vraagtypering is hierbij 

een mogelijkheid: a) Doet u activiteit X? en b) Sinds wanneer doet u activiteit X? 

 

1 In de praktijk hangt dit natuurlijk vaak met elkaar samen. 
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Hierdoor kunnen (toekomstige) gebruikers de gegevens op verschillende manie-

ren gebruiken. 

4.2 Het meten van sociale innovatie 

Hoe meet je socia le innovatie? 

In het meten van sociale innovatie zijn grofweg twee manieren te onderscheiden. 

Ten eerste is er de wijze die is gehanteerd in het onderzoek van EIM uit 2009.1 

In dit onderzoek is op een aantal terreinen gevraagd of veranderingen zijn door-

gevoerd in de afgelopen twee jaar. Daarna is doorgevraagd naar wélke verande-

ringen, welke dan achteraf zijn gecodeerd en al dan niet geplaatst onder de 

(brede/enge) definitie van sociale innovatie. Het voordeel van deze benadering is 

dat op deze wijze achteraf vastgesteld kan worden of een verandering binnen 

een bedrijf al dan niet tot sociale innovatie gerekend kan worden. 

 

Een andere, meer gesloten insteek is uiteraard ook mogelijk. Een manier is om 

verschillende aspecten van (bijvoorbeeld) management of HRM voor te leggen en 

te vragen of deze aspecten van toepassing zijn, en of deze de laatste twee jaar 

veranderd zijn. Het voordeel van een dergelijke aanpak is dat zowel niveau als 

verandering vastgesteld kan worden. 

 

Sociale innovatie is echter niet volledig af te bakenen: het opstellen van een vol-

ledig uitputtende lijst van veranderingen die tezamen het hele terrein van sociale 

innovatie omvatten, lijkt niet direct haalbaar. Voor een vragenlijst betekent dit 

dat de items in een vragenlijst als indicatoren voor sociale innovatie beschouwd 

moeten worden. 

 

Sociale innovatie: schaal of dichotomie? 

Een andere belangrijke invalshoek om naar te kijken bij het meten van sociale 

innovatie is de vraag of het als een schaal of dichotomie gezien moet worden. Bij 

een schaal kunnen (individuele) bedrijven hoger of lager scoren (en waarbij 

eventueel verschillende dimensies onderscheiden kunnen worden). De uitkom-

sten van een meting zouden dan als een verdeling gepresenteerd worden, waar-

bij hoge, lage en gemiddelde waarden mogelijk zijn. 

 

Of een bedrijf laag of hoog scoort, zou dan af kunnen hangen van het aantal 

veranderingen dat is doorgevoerd. Het is daarbij ook mogelijk om de interpreta-

tie af te laten hangen van de aard van de veranderingen (de mate waarin de 

verandering nieuw voor het MBK is of enkel nieuw voor het bedrijf is). Het nadeel 

van een dergelijk aanpak is echter dat het moeilijk is om dit objectief te bepalen. 

 

Een andere variant is dat vooraf een criterium vastgesteld wordt, waarmee be-

paald wordt wanneer er wel of niet sprake is van sociale innovatie. Er is dus 

sprake van een dichotomie: een bedrijf doel wel of niet aan sociale innovatie. 

Voor onderzoeksdoeleinden lijkt dit minder interessant, maar het maakt de 

boodschap van een dergelijke analyse wel eenduidiger en eenvoudiger. 

 

 

1 Hauw, P.A. van der, M.N. Pasaribu & P.T. van der Zeijden (2009). Slimmer werken: gebruik, 

mogelijkheden en opbrengsten in de praktijk. Zoetermeer: EIM. 
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Ook hier geldt dat een monitor voor beide opties kan kiezen. In eerste instantie 

wordt dan per bedrijf per thema een sociale-innovatieschaal gedefinieerd. Ver-

volgens wordt een bepaalde score op deze schaal als een minimumcriteria vast-

gesteld voor sociale innovatie. Alle bedrijven die deze scoren behalen doen dan 

aan sociale innovatie. 
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5 Conclusies 

In dit laatste hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies gegeven van dit on-

derzoek, die ingaan op de deelvragen en centrale onderzoeksvraag. In de eerste 

plaats komen de drie deelvragen aan bod: 

1 Hoe kan het begrip sociale innovatie geoperationaliseerd worden voor een 

monitor van SI in het MKB? 

2 Welke onderwerpen en vragen zouden in een dergelijke monitor aan bod kun-

nen komen (de inhoudelijke kant)? 

3 Wat zijn de organisatorische mogelijkheden ten aanzien van een dergelijke 

monitor (de organisatorische kant)? 

Nadat deze drie onderwerpen zijn behandeld, wordt ter afsluiting de centrale on-

derzoeksvraag behandeld. 

 

Operationalisering 

Er zijn veel verschillende operationaliseringen van de definitie van sociale inno-

vatie. De kracht van een (breed gedragen) monitor zit daarom mogelijk niet zo-

zeer in de hoek van één vastomlijnde definitie. Ruimte voor eigen interpretatie is 

daarbij een overweging in een operationalisering van het begrip. Een voorbeeld 

hiervan is bijvoorbeeld de tweesplitsing in de definitie van EIM: een brede en 

enge operationalisering in de analyse. Er wordt dus op voorhand wel breed geïn-

ventariseerd en achteraf gekeken naar wat onder welke definitie valt. Het grote 

gevaar hier is echter de mogelijke subjectiviteit die op kan treden in de operati-

onalisering en analyse. 

 

Onderwerpen 

Het gaat bij sociale innovatie veelal om het verbeteren van de productiviteit en 

arbeidstevredenheid. In de verschillende monitoren en evaluatie-instrumenten 

komen deze thema’s beperkt aan bod. Dit kan echter niet breed vastgesteld wor-

den. Tijdens het onderzoek bleek het helaas niet mogelijk om alle vragenlijsten 

van bestaande instrumenten om sociale innovatie te meten te analyseren. Van 

de bekende vragenlijsten zijn echter wel een aantal interessante aanknopings-

punten gevonden voor toekomstig onderzoek naar dit thema. 

 

Wanneer we kijken naar de onderwerpen en doelgroepen van de verschillende 

monitoren en evaluatie-instrumenten is een aantal als interessant te kenmerken 

voor een verdieping van dit onderwerp. Het gaat hier om de volgende: 

− de Concurrentie en Innovatie Monitor en de NEA, omdat sociale innovatie 

sterk aanwezig is in de monitor; 

− de Benchmark sociale innovatie, omdat deze ook de ontwikkeling in de organi-

satie meet; 

− Symfoia Scan, omdat deze breed kijkt naar de ontwikkelingen in een organisa-

tie en meet onder werknemers en managers; 

− Quick Scan Slimmer Werken, omdat deze kijkt naar arbeidstevredenheid en 

specifiek in gaat op het component slimmer werken. 
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Organisat ie 

Zoals ook in het vorige hoofdstuk is aangekaart, zijn er nog een aantal belangrij-

ke vragen die beantwoord dienen te worden bij het opstellen van een monitor 

naar sociale innovatie (in het MKB). De wijze van benaderen (telefonisch of via 

internet) hangt deels samen met de gewenste wijze van benaderen. Wanneer er 

wordt gekozen voor een open aanpak, zonder een vastomlijnde operationalise-

ring van het begrip, lijkt een telefonische enquête de beste benaderingswijze. 

Voor een goede beantwoording van een vraag is een (telefonische) enquêteur 

wenselijk om mogelijke interpretatiefouten van een respondent te voorkomen. 

Voor een gesloten aanpak kan een internetenquête ingezet worden. Aangezien 

de onderwerpen al vaststaan is een (telefonische) niet direct van belang. Ui-

teraard is een internetenquête ook goedkoper dan een telefonische enquête. 

 

Het is uiteraard mogelijk om een losstaande monitor op te zetten, er lijkt in het 

veld zeker interesse te zijn voor een monitor van sociale innovatie in het MKB. 

Een bestaande monitor van EIM (MKB Beleidspanel en/of de Monitor Bedrijfspres-

taties van EIM) kan mogelijk gebruikt worden om de basis te leggen voor een 

monitor naar sociale innovatie in het MKB, door middel van een aantal eerste 

tests voor (delen) van een dergelijke monitor. 

 

Tot s lot 

Een monitor naar sociale innovatie in het MKB lijkt zeker haalbaar. Maar er zijn 

een aantal vragen die niet direct beantwoord kunnen worden met betrekking tot 

inhoud en opzet. Dit is afhankelijk van de wensen van de mogelijke partijen die 

mee willen werken aan de monitor. De basis is hierbij echter gelegd voor het op-

zetten van een monitor van sociale innovatie in het MKB. 
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