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Samenvatting

B

edrijven 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 investeren. Maar dit is geen vanzelfsprekendheid. Veel bedrijven kunnen wel wat inspiratie gebruiken 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 voorbeeldorganisaties gebruik van dienend leiderschap. Leidinggevenden sturen niet of nauwelijks 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 kapitaalinvesteringen. 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 medewerkersparticipatie. 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 management 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 management 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 functioneren, 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-
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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 medewerkers zelf kunnen worden verdeeld: niet alleen operationele taken, maar ook bijvoorbeeld 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 aandeelhouder 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 participatieplan 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, uitwerken en verwezenlijken van ideeën te structureren. De ideeëncoöperatie van Rijkswaterstaat leert dat het stimulerend werkt als er concrete middelen en ondersteuning worden
geboden waardoor medewerkers zelf aan de slag kunnen met de voorgestelde verbeteringen. Innovatiecoaches, ideeënmakelaars en startkapitaal zijn ook goede hulpmiddelen. Een bedrijfsbreed innovatieprogramma kan de verbinding tussen medewerkers en
het concurrentievermogen versterken.

Participatieve organisatieontwikkeling
Voor zelfsturing moeten de voorwaarden aanwezig zijn, zoals een faciliterend hoofdkantoor en medewerkers die extra verantwoordelijkheden aan kunnen. Wordt aan die voorwaarden 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.
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Experimenteer continu met sociale vernieuwingen
Incentro heeft de focus gelegd op geluk op het werk. Dat heeft het bedrijf geen windeieren gelegd. Autonomie en flexibiliteit in werktijd en -plaats vormen hierbij een vruchtbare voedingsbodem. Voorwaarde is wel dat medewerkers de bijbehorende verantwoordelijkheden niet als een extra belasting ervaren; dan daalt het geluksgevoel juist. De
werkgever moet teams en medewerkers zo nodig ontzorgen. Belangrijk is dat er voortdurend gezocht blijft worden naar een passende vorm. Ook leren we van Incentro dat functioneringsgesprekken 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 ontwikkeling. Dit maakt het makkelijker om ze op te leiden voor de functie-eisen van de toekomst.

Draag familiewaarden uit ter identiteitsversterking
Het niet-familiebedrijf Resato legt sterk de nadruk op familiewaarden. Uit eerder onderzoek 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, bescheidenheid, eerlijkheid, om elkaar geven en degelijkheid. Zulke waarden werken samenbindend
in tijden van sterke groei en dragen bij aan stabiele langetermijnrelaties met klanten.
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De Rotterdamse vestiging van
Incentro huist in de voormalige
Van Nellefabriek in Rotterdam,
nu UNESCO-Werelderfgoed.
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Incentro
Medewerkers die zelf hun werktijd en -plek en
de hoogte van hun salaris bepalen in autonoom
opererende cellen. Een bedrijfsleiding die
werkgeluk centraal stelt. IT-bedrijf Incentro
werd zo een geliefde werkgever. Maar zijn zulke
uitgangspunten op den duur houdbaar? En hoe
zit het met het geluk van de klant?

B

egin 2017 ontving IT-bedrijf Incentro de eerste Loden Radioleeuw, de prijs voor de
meest irritante radioreclame. Terwijl veel luisteraars blijkbaar weinig te spreken
waren over de radiocommercials, waren de eigen medewerkers juist zeer te spreken over Incentro als werkgever: in hetzelfde jaar werd het bedrijf uitgeroepen tot Best
Workplace in de categorie Medium-sized Workplaces. Het was al de vierde keer op rij
dat Incentro die erkenning kreeg. In 2019 eindigde de digitale dienstverlener op de tweede plaats, ditmaal in de categorie Large Workplaces. Incentro had inmiddels ruimschoots
meer dan 250 medewerkers, die intern ‘Incentronauten’ worden genoemd. De filosofie
van Incentro in een notendop: gelukkige Incentronauten leveren excellente resultaten.
En dat blijkt: 2018 was het dertiende jaar op rij dat het bedrijf groei rapporteerde.

Een bundeling van gelukkige cellen
Incentro is sinds de oprichting in 1996 altijd een plat georganiseerd bedrijf geweest.
Toen de groei zo’n tien jaar later echt inzette, dreigde het bedrijf onbestuurbaar te
worden. Dat vormde de aanleiding om in 2008 een cellenstructuur te introduceren, in
lijn met het gedachtegoed van Eckart Wintzen.24 Elke cel – oftewel vestiging – is heel
24 Eckart Wintzen stond ooit aan het roer van het softwarebedrijf BSO en is bekend geworden om het beschrijven (in ‘Eckart’s Notes’) en introduceren van een op de natuur geïnspireerde cellenstructuur om organisaties te structureren.
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autonoom en bestaat uit maximaal zestig medewerkers (consultants). Grotere cellen
worden steevast opgesplitst. Daardoor kunnen cellen plat, persoonlijk en ondernemend
blijven – en bestuurbaar. Het splitsen kan bijvoorbeeld naar marktsegment, expertise of
locatie. Er wordt sterk op ingezet om de consultants binnen de cellen maximaal te ‘empoweren’. Dat past bij het diepgewortelde geluksdenken binnen Incentro. Geluk op het
werk – wat niet ten koste mag gaan van het werk zelf – is de belangrijkste cultuurwaarde
van het bedrijf. Het wordt ook voortdurend gemeten. Succes wordt voor een belangrijk
deel gedefinieerd rondom geluk. Medewerkers zijn primair verantwoordelijk voor hun
eigen cel. Het overkoepelende bestuur van Incentro houdt zich vooral bezig met financiële consolidatie, bewaking van de cultuurwaarden (naast ‘geluk’ zijn dat ‘ambitie’ en
‘specialisme’) en branding (inclusief radiocommercials). ‘En de rest zit gewoon in die
cellen en dat moeten ze daar vooral zelf regelen’, aldus Mathijs Kreugel, bestuurslid en
operational director van de Rotterdamse vestiging. Met ongeveer veertig medewerkers
zetelt die vestiging in de voormalige Van Nellefabriek, een industrieel monument. De
Incentro-cellen kennen veel vrijheid – ‘als de cel maar draaiend gehouden wordt’ – om
met vernieuwingen te experimenteren. Dat laatste gebeurt eigenlijk continu overal. Er
zijn weinig regels.

Empowerment to the max: De zelfsturingperiode
Om de autonomie en daarmee het geluk van de medewerkers verder te vergroten, werd
binnen een aantal cellen ook met zelfsturing geëxperimenteerd. ‘Rotterdam’ was hierin
het verst: in 2016 was het zelfs een volledig zelfsturende cel geworden. Deze stap werd in
eerste instantie opgelegd door de toenmalige vestigingsmanager. De zelfsturende teams,
die werden samengesteld aan de hand van hun expertiseveld, waren tussen de zes en
twaalf medewerkers groot en regelden alles zelf. Binnen ieder team was iemand verantwoordelijk voor de financiën, iemand voor de personeelsinzet, iemand voor recruitment,
enzovoorts. De cel had
geen managers meer. Dat
heeft ongeveer twee jaar
geduurd, tot medio 2018,
toen het zelfsturen door
het bestuur werd teruggedraaid. Dat gebeurde in het
kader van een bedrijfsbrede reorganisatie waarin
cellen door het bestuur
werden geherdefinieerd en
medewerkers terecht kwamen op andere vestigingen.
Sinds die tijd heeft elke cel
twee directeuren, een ope-
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rational director en een sales director. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de cel. Voor
de rest is iedereen in de cel consultant. De planning wordt vooral gedaan door een groep
field managers: ervaren consultants die als coach fungeren van maximaal vijf minder
ervaren consultants.

Wegen de voordelen van zelfsturing op tegen de nadelen?
Werken op basis van zelfsturing had weliswaar voordelen opgeleverd, maar het negatieve bijeffect (de collateral damage) bleek uiteindelijk groter. Mathijs noemt de twee
voornaamste redenen van het terugdraaien van zelfsturing. Ten eerste werd in alles te
klein gedacht: ‘Als jij als IT-bedrijf grote projecten wilt binnenhalen, en je maakt je vooral druk om je eigen clubje van zes mensen, ga je klein denken en ook op die manier met
de klant praten. Dan komt er werk uit voor die zes mensen. Als je als bedrijf graag met
zijn veertigen een website maakt voor een grote klant die je wereldwijd uitrolt, haal je
die zo never nooit binnen.’ De tweede reden heeft vooral te maken met ervaring. Incentro is een bedrijf waarin veel jonge mensen instromen en vervolgens doorgroeien, wat
vrij snel kan gaan. Het gevolg is een lage gemiddelde leeftijd (ongeveer dertig jaar). Alle
zelfsturende teams hadden iemand nodig die verantwoordelijk was voor de sales, waar
de nodige kennis en ervaring bij komt kijken. Van zulke mensen waren er niet genoeg.
Wat daarnaast speelde, was dat in de zelfsturingstructuur ‘iedereen overal wat van
vond’, ook over kleine zaken, met ingewikkelde vergaderingen op team- en celniveau
tot gevolg. Daarnaast werd het soms team tegen team, in plaats van dat de teams elkaar
omhoog stuwden.

Werkgeluk na de wittebroodsweken
En het ervaren werkgeluk, dat sinds 2016 gemeten wordt?25 Dat ging in eerste instantie
flink omhoog dankzij de toegenomen vrijheden, zoals kunnen meepraten over dagelijkse
activiteiten, vrije dagen, financiën, werklocatie en dergelijke. Maar daar werd ook een
prijs voor betaald, namelijk dat de bijbehorende zorgen ook bij het zelfsturende team
kwamen te liggen, terwijl het team daar eigenlijk niet ervaren genoeg voor was. Dat
ging in de loop van de tijd juist weer ten koste van het ervaren werkgeluk. Er ontstond
behoefte aan ontzorging op een aantal vlakken, zoals bij sales (vandaar de latere sales
director). Tom Sanders, consultant en field manager binnen de Rotterdamse cel, noemt
nog een ander nadeel van de zelfsturende teamstructuur: overlap. ‘Alle cellen zaten hun
eigen administratie te doen, hun eigen recruitment, hun eigen boekhouding. Op zich
werkte het wel, maar het zorgde voor heel veel overlap. En daar gingen mensen zich
steeds meer aan storen. Als je er één iemand op zet, kan die zich daarop focussen, en is
de kans op resultaat groter.’
Tom reflecteert op de geleerde lessen: ‘Wat we hebben geleerd, is dat je die zelfsturingsintroductie moet afkaderen: waar wil je naartoe, wat verwacht je van die groep

25 Hiervoor wordt de tool OfficeVibe gebruikt.
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mensen, waar moet je dan rekening mee houden, welke rollen komen er in die groep
terecht, hoe zit het met budgetten, hoe gaan we met salarissen om?’

Iedereen heeft recht op zijn eigen fouten
Ondanks het terugdraaien van het zelfsturen bleef de Rotterdamse cel, net als de andere
vestigingen, plat georganiseerd. Mathijs: ‘We zorgen er altijd voor dat we met z’n allen
het maximale uit elkaars kwaliteiten halen. Als je de mensen die het hier doen de macht
geeft, gebeurt er iets. Die kunnen dan het verschil maken.’ Om die reden wordt verantwoordelijkheid heel bewust zo laag mogelijk in het bedrijf neergelegd. Mathijs vervolgt:
‘Als ik jou dom houd en ik ga jou vertellen wat je moet doen, doe je het waarschijnlijk
wel, maar als ik jou vraag ‘hoe kan je dat nou het best aanpakken?’ en ik geef jou de
kans, gebeurt er iets veel beters. Daar proberen we maximaal gebruik van te maken.’
De medewerker staat centraal. Er is een cultuur gecreëerd waarin mensen echt dingen
durven te doen. Fouten maken wordt gezien als een leermoment en als iets dat inherent
is aan het innovatieproces. Eén van de vuistregels is: iedereen heeft recht op zijn eigen
fouten. Tom: ‘Als je recht op fouten hebt, durf je te experimenteren, durf je nieuwe paden in te slaan. En dan durf je ook dingen te doen die je anders misschien niet zou doen.’
Daarbij wordt er wel vanuit gegaan dat de directeuren en collega-consultants iemand
niet laten verdrinken in zijn of haar fouten, en dat medewerkers zelf goed nadenken bij
een beslissing die ze autonoom nemen. In de Rotterdamse vestiging hangt dan ook een
groot animatiebord met de tekst ‘Denk na!’ Dat is niet onbelangrijk bij een hoge mate
van empowerment. Tom geeft een voorbeeld: ‘Als je iets wilt kopen en declareren… heb
je het wel echt nodig? Zou je het zelf ook kopen? Indien ja, prima, declareer het maar. Ik
kan niet bepalen welke materialen jij nodig hebt of die jij handig vindt.’ Een anekdote die
het belang van kritisch blijven nadenken bij het nastreven van werkgeluk illustreert: ‘Ik
had op een gegeven moment een collega die om tien uur ’s ochtends begon en om drie
uur ’s middags stopte, want ja, daar werd hij gelukkig van. Snap ik, maar dat is een verkeerde invulling van werkgeluk.’
Er wordt bij Incentro doorgaans in hoge mate tijd- en plaatsonafhankelijk gewerkt,
tenzij anders afgesproken met de klant. Tom: ‘Als ik merk dat het team volwassen genoeg is, als de leden begrijpen wat ze moeten doen, weten wat hun taak is en wat er van
ze verwacht wordt, laat ik ze maximaal vrij. Ze mogen zelf bepalen waar hun werkplek
is. Hun werkmoment maakt me ook niet uit.’ Mathijs: ‘Daar zit een stukje vertrouwen
in. Je moet er zelf voor zorgen dat je met je vak bezig bent en dat je de juiste dingen
doet.’
Functioneringsgesprekken worden standaard gevoerd met drie collega’s, die een
medewerker zelf selecteert. Meestal zit daar ook een field manager bij, want die zorgt
voor continuïteit. Deze vernieuwende manier van functioneringsgesprekken houden
werkt volgens Mathijs het best: ‘Jouw peers kennen jou heel goed. Die zien vaak veel
beter hoe jij acteert dan jouw leidinggevende.’ Deze gesprekken zijn losgekoppeld van
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Incentro-bestuurslid
Mathijs Kreugel (tevens
operational director van
de Rotterdamse vestiging) in overleg met een
van zijn collega-incentronauten.
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eventuele salarisverhogingen (al kunnen de gespreksuitkomsten wel worden gebruikt
als input voor de aanvraag van een verhoging); het salaris wordt namelijk in een afzonderlijk proces bepaald.

Autonomie in salarisvaststelling
De hoge mate van autonomie binnen Incentro blijkt onder meer uit het feit dat iedere cel
mag bepalen hoeveel er aan salarissen wordt uitgekeerd. ‘We bepalen gezamenlijk wat
we verdienen,’ zegt Tom. Dit werkt, omdat het collectief zichzelf corrigeert en onverstandige salariskeuzen daarom achterwege blijven. Net als bij de komst van de zelfsturende
teams, zijn hier enkele jaren van experimenteren op celniveau aan vooraf gegaan. Omdat
de cellen vrij autonoom opereren, ontstond er binnen Incentro variatie in hoe ze de consultants hun salaris lieten vaststellen. Er waren ook cellen waarin het managementteam
gewoon nog de salarisverhogingen deed. Het onderwerp kwam uiteindelijk terecht op de
agenda van één van de blueprint-sessies. Tijdens deze sessies – die worden bijgewoond
door twee afgevaardigden per cel – worden Incentro-breed best practices van de cellen
opgehaald, waarna de deelnemers gezamenlijk bepalen of er een soort van ‘gouden proces’ uit kan worden gedistilleerd. Daar kan elke cel dan zijn voordeel mee doen. Dat laatste bleek inderdaad het geval met betrekking tot het salarisproces. De nieuwe werkwijze
is toen omarmd door alle Nederlandse cellen.

Hoe stel je samen een salaris vast?
Het proces is nu als volgt: aan het begin van het jaar wordt met elkaar (op celniveau)
bepaald hoeveel geld er is voor salarisverhogingen, gebaseerd op de plannen en de cijfers. Daar komt een bedrag uit dat met elkaar kan worden verdeeld. De medewerkers
van een cel zijn met elkaar verantwoordelijk voor een goede verdeling van het potje. Stel
dat er ruimte blijkt te zijn voor in totaal 6.000 euro aan salarisverhoging. Dat betekent,
uitgaande van veertig medewerkers, een gemiddeld bedrag van 150 euro per persoon. Op
het moment dat iemand aan de beurt komt voor een salarisreview, doet hij of zij zelf een
voorstel. Dat zou 150 euro salarisverhoging kunnen zijn, maar bijvoorbeeld ook het dubbele. De medewerker nodigt drie collega’s uit, die samen bepalen of het voorstel hout
snijdt. Zo ja, dan krijgt de medewerker de zelf voorgestelde salarisverhoging, die dan van
de pot van 6.000 euro af gaat. Zo nee, dan komt er een tegenvoorstel. Dit proces geldt
ook voor de directeuren van de cellen (bestuursleden uitgezonderd, omdat die functie
celoverstijgend is). Bij de salarisreview wordt onder meer feedback ingebracht die door
de persoon zelf is opgehaald, bijvoorbeeld via een speciaal daartoe ontwikkelde app. De
operational director is uiteindelijk verantwoordelijk voor een goed en eerlijk verloop
van het proces.
De salarissen staan transparant op een rijtje, waardoor alle Incentronauten van elkaar
weten wat ze verdienen. Als persoon A er 300 euro bij krijgt, wat betekent dat persoon
B minder dan 150 euro verhoging zal krijgen (uitgaande van het cijfervoorbeeld van
hierboven), wordt dat ook in het overzicht gezet. Als een collega (bijvoorbeeld persoon
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B) vraagtekens zet bij deze verhoging, kan hij of zij om opheldering vragen aan persoon
A of aan een reviewer. Zij moeten de hoger dan gemiddelde salarisverhoging kunnen
verantwoorden. Dat gaat bijvoorbeeld zo: persoon A krijgt de salarisverhoging omdat hij
bij klant X dit en dit heeft gedaan, veel mensen heeft gecoacht, of iets heeft gedaan wat
niemand anders heeft gedaan. Deze transparantie kan andere medewerkers stimuleren
om ook zulke activiteiten te ondernemen. Overigens kent Incentro ook een gezamenlijke
bonusstructuur: als alle vestigingen goed presteren, wordt een bonus uitbetaald.

VAN MEDEWERKER NAAR MEDE-EIGENAAR
Sinds 2013 kunnen medewerkers aandelen nemen in Incentro, waardoor zij dus
mede-eigenaar worden. Dat geldt inmiddels voor zeker een kwart van de medewerkers. Gezamenlijk hebben zij meer dan een derde van het bedrijf in handen. De aandelen, die al jaren in de lift zitten, zijn doelbewust klein gehouden,
zodat ze in principe voor iedereen betaalbaar zijn. Aandelenparticipatie wordt
gestimuleerd. Er zijn twee handelsmomenten per jaar. De aandelen, die uitsluitend beschikbaar zijn voor de eigen medewerkers (Incentro kent geen externe
aandeelhouders), kunnen dan aangekocht en verkocht worden.

Co-creatie gericht op wederzijds geluk
De cultuur en de manier waarop binnen Incentro wordt samengewerkt zorgen ervoor
dat de consultants op een bepaalde manier opereren, denken en doen. ‘Dat is ook zo als
we bij de klant zitten’, zegt Mathijs. ‘Dan proberen we op dezelfde manier om met elkaar
succesvol te zijn. En daar komen creatieve ideeën uit.’ Incentro stuurt zo veel mogelijk
aan op partnerships (samen ontwikkelen) in plaats van op werken op opdrachtbasis.
Het oplossen van het probleem zoals dat in de opdrachtomschrijving is geformuleerd, is
immers lang niet altijd wat de klant écht gelukkig maakt. Dat blijkt regelmatig tijdens de
uitgebreide inception deck-sessies die Tom houdt met potentiële klanten (nog vóórdat
offertes worden afgegeven). Tom gebruikt het volgende voorbeeld om een en ander te
verduidelijken: ‘Het is niet alleen die hogedrukreiniger, het is vaak het probleem van
de groene aanslag. En die krijg je omdat er grote bomen omheen staan die al dan niet
gesnoeid moeten worden’. Het doel van de gesprekken is om de probleemstelling van de
klant zo helder mogelijk te krijgen en om vanaf het begin samen te werken aan hetzelfde,
en juiste, doel. De Utrechtse Incentro-cel is ooit begonnen met die aanpak, die daarna
werd verspreid naar alle andere cellen. Tom: ‘Vroeger gingen we nadenken: oké, er moet
iets gebouwd worden. Vervolgens ging de één een spreekwoordelijke cirkel bouwen,
de ander een vierkant en weer een ander een rondje. Want iedereen interpreteerde de
probleemstelling anders. Dat werkte niet. Wat we hebben geleerd, is dat als we de pro-
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bleemstelling samen bespreken, en we samen die beelden gaan vormen, we op hetzelfde
idee komen.’ Dankzij deze vernieuwende aanpak, waarmee het bedrijf zich onderscheidt
van concurrenten, weten de consultants beter wat een klant wil en van Incentro verwacht. Tegelijkertijd leren klant en Incentro elkaar beter kennen en krijgt de klant het
gevoel dat er daadwerkelijk geluisterd wordt. Er zit al meteen een bepaalde interactie in.
Werkgeluk is heel belangrijk, maar dat geldt ook voor klantgeluk. Een kwestie dus van
aansturen op dubbel geluk, aldus Tom.
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cellen een logisch antwoord zijn

> Een risico van autonoom opererende teams is dat ze
‘klein’ gaan denken

> Als er veel jonge en onervaren medewerkers zijn,
kan zelfsturing problematisch zijn

> Continu experimenteren en het recht om fouten te
maken, leidt tot vernieuwing en werkgeluk

Bedrijf

Incentro

Sector

ICT-dienstverlening

Medewerkers

350

Oprichting (inclusief voorgangers)

1996

Nieuwe manieren van organiseren

Hoge mate van zelforganisatie. in heel autonome cellen.
Voorheen zelfsturing mede-eigenaarschap

Nieuwe manieren van managen
en leidinggeven

Coachend leiderschap: sterk empowerment van personeel;
gezamenlijk bepaalde salarisverhogingen

Nieuwe manieren van werken

Werkgeluk centraal; tijds- en plaatsonafhankelijk werken.
Experimenteren wordt aangemoedigd

Nieuwe manieren van samenwerken Verhogen klantgeluk door gezamenlijke formulering
met externe partijen
probleemstelling
Bottom-up / top-down

Zelfsturing door MT opgelegd en teruggedraaid; veel bottomup initiatieven

Resultaten

Groei, goede resultaten en vernieuwing
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Concluderend

> Groei je als organisatie sterk, dan kan opsplitsing in

