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kan worden ingepast. Zij vragen vooral een manier van aansturen die 

hen veel ruimte biedt om zelf een balans tussen werk en privé aan te 

brengen. Tegelijkertijd hebben ze begeleiding nodig in de ontwikkeling 

van hun vakmanschap. Ze zijn opgegroeid in een periode met veel 

minder hiërarchie in gezin of school, en verwachten dat dat in bedrij-

ven net zo is. 

Hoe zorgt u er te midden van deze dynamiek voor dat uw mensen met 

plezier blijven werken, productief zijn en hun talenten ten volle benut-

ten? Hoe zorgt u er met het oog op de krimpende beroepsbevolking 

voor dat zij ook in de toekomst bij u willen blijven werken? En dat uw 

klanten goed worden geholpen met hun steeds hogere kwaliteitseisen?

We hebben een aantal voorbeelden uit de praktijk geselecteerd om u 

te laten zien hoe andere ondernemers dat hebben gerealiseerd. Hierin 

kunt u lezen wat het hen heeft opgeleverd: hogere productiviteit, klei-

nere foutmarges, meer omzet, verlaging van het ziekteverzuim, meer 

werkplezier, minder stress en werkdruk en een betere samenwerking 

tussen collega’s. Als u dit bij elkaar optelt, kan het dus veel verschil 

maken, ook in uw bedrijf. Het verschil tussen verlies en winst, tussen 

aan uw personeel trekken en energie die vanzelf stroomt, of zelfs tus-

sen failliet gaan en blijven bestaan. >>

Inleiding

Laat de energie door uw bedrijf  stromen 
Niet harder maar slimmer werken!

De afgelopen jaren zijn niet de meest gemakkelijke geweest: er was 

meer tijd nodig om nieuwe klanten te werven, orders te verwerken en 

met minder personeel de aantrekkende vraag te beantwoorden. Ook 

de komende jaren zullen een uitdaging zijn: het vinden en begelei-

den van voldoende geschoold personeel en vernieuwingen blijven 

doorvoeren met de wereldwijde concurrentie om ons heen. Kortom, 

we zullen niet harder maar slimmer moeten gaan werken. Denk aan 

het verhogen van de innovatiekracht van uw bedrijf, de vernieu-

wing van producten en diensten, het voortdurend verbeteren van de 

werkprocessen en de samenwerking binnen uw bedrijf en met externe 

partners. 

Alleen technologische vernieuwing is niet voldoende. Het maakt ver-

schil hoe de mensen mee veranderen. Het werk verandert en daar-

mee de manier waarop het wordt uitgevoerd, zoals de samenwerking 

met ketenpartners en leveranciers, de aansturing van uw personeel, 

de inrichting van uw organisatie, de veranderende tijden in de samen-

leving en de balans werk-privé van uw medewerkers. Jonge medewer-

kers hebben hun eigen wensen en ideeën hoe het werk in hun leven 

4 5



Inhoud

Netwerken 8

Leiderschap 18

Cultuur 28

Flexibilisering 38

Zeggenschap 48

Talentontwikkeling 58

Kosten en baten 68

Vragen? 78

Tegelijkertijd is in onderzoek terug te lezen dat nog veel bedrijven in 

het mkb hierin kunnen groeien. Vooral op de onderwerpen van een 

andere taak- en werkverdeling in het bedrijf, het slimmer herinrichten 

van de werkprocessen en de flexibilisering van werktijden valt nog 

veel winst te behalen. Ook voor u?

De MKB Krachtcentrale heeft in 2010 voorbeelden verzameld van 

inspirerende leiders, betrokken en vernieuwende medewerkers, 

bedrijven die een cultuuromslag hebben gemaakt of afdelingen die in 

samenwerking met andere afdelingen de processen slimmer hebben 

ingericht. We hebben inspirerende visionairs laten spreken en instru-

menten op een rijtje gezet. Dit alles hebben we gebundeld om het 

voor u gemakkelijker te maken zelf aan de slag te gaan met slimmer 

werken! De tips bij ieder hoofdstuk helpen u zeker op weg. 

 >>
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Netwerken 

Met wie maakt u (online)
verbindingen en wat levert u dat op?



Ketensamenwerking levert vaak vernieuwende producten èn efficiëntere 

productieprocessen op omdat de ketenpartners beter samenwerken. 

Gebruikmaken van de kennis van de massa (‘crowdsourcing’) zie je onder 

andere terug bij innovatieprocessen en nieuwe productideeën. Hoe be-

wuster u uw netwerk samenstelt en onderhoudt, des te beter zal uiteinde-

lijk uw innovatiekracht zijn.

Verbindingen leggen tussen ondernemerschap in het bedrijfsleven en 

expertise vanuit de wetenschap levert u een snellere toepassing van de 

beschikbare kennis op. In Nederland zijn we sterk in het ontwikkelen van 

kennis, maar de toepassing daarvan blijft vaak achter (ook wel innova-

tieparadox genoemd). Via samenwerking met partijen als TNO, Syntens, 

brancheorganisaties, hogescholen of universiteiten kan, al dan niet met 

behulp van subsidie, beschikbare kennis sneller worden toegepast.

‘Ondernemers raken geïnspireerd 
door ervaringen van andere on-
dernemers. Je wilt zien dat het 
echt werkt, voordat je het gaat 
toepassen in je eigen praktijk.’ 

(citaat Melek Usta, Colourful People)

Klanten, leveranciers, maar ook collega-ondernemers, vrienden en familie 

vormen een belangrijk netwerk van een bedrijf. Ondernemers zijn afhan-

kelijk van deze contacten. Het helpt hen om nieuwe kansen te ontdekken 

en ontwikkelen. Bijna 31% van de vernieuwingen binnen een bedrijf komt 

voort uit netwerkcontacten die dicht bij de ondernemer staan. Netwerken 

is dus niet alleen belangrijk om uw bedrijf te laten voortbestaan, het is es-

sentieel om te kunnen innoveren. 

Naast persoonlijke contacten maken ondernemers steeds vaker gebruik 

van digitale en sociale media zoals internet, Twitter of kennisplatforms. 

Deze contacten kunnen van grote waarde zijn als u een vernieuwing wilt 

doorvoeren. Kennis veroudert almaar sneller en hoe beter u bent ingebed 

in een goed netwerk, des te beter kunt u uw kennisniveau op peil houden. 

De macht van kennis verschuift: waar u eerst alle kennis zelf in huis moest 

hebben, kunt u tegenwoordig beter opereren door de specifieke ken-

nis van anderen te gebruiken. Steeds meer ondernemers onderzoeken 

daarom de meerwaarde van sociale netwerken. Hoe kunt u die inzetten 

om te groeien? 

De volgende vraag is: met wie deelt u uw kennis? Oftewel, wie mag er niet 

in uw netwerk ontbreken? Bedrijven staan niet meer op zichzelf. Vernieu-

wen werkt daarom het beste door strategische verbindingen aan te gaan. 

Kennis durven delen
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aan structuur werkt al gauw verstikkend op het doen ontstaan van 

netwerkverbindingen. Gelukkig vraagt men zich dan al snel col-

lectief af  of dit nu is wat men wil en keert vervolgens terug naar 

de vraag: draagt dit bij aan onze doelstelling?

De medewerkers nemen zelf verantwoordelijkheid omdat het hun 

eigen keuze is. Let op: verantwoordelijkheid nemen gaat nog een 

stap verder in het commitment in de relatie dan verantwoorde-

lijkheid geven. Het lijkt een klein verschil, maar het heeft grote 

invloed op het netwerkend gedrag. Dat is meer proactief en gaat 

vooral uit vanuit eigen kracht. Het lijkt er ook op dat hoe vrijer de 

medewerker is bij het aangaan van verbindingen, des te hechter 

zijn de netwerkverbindingen die hij maakt.

Netwerken loont

Casus: FiNext

Het bedrijf FiNext ondersteunt met consultancy en interim-

managementdiensten de hogere financiële functies van grotere 

ondernemingen. De 150 medewerkers van FiNext hebben zich 

geformeerd in een twintigtal teams: de Business Projecten. Het 

kiezen van een team is aan de medewerker zelf. Het is zijn vrije 

keuze om zich met een team te verbinden en omgekeerd. Zo komt 

het regelmatig voor dat iemand wisselt van team en in onderling 

overleg een nieuwe verbinding aangaat. Het is een dialoog over 

wederzijdse toegevoegde waarde en op welke plek je in de net-

werkstructuur het beste tot je recht komt. 

Teams hebben alle stuurmiddelen in handen en opereren zelf-

standig: werving van nieuwe collega’s, omzet, kosten, investeren 

van tijd in nieuwe ontwikkelingen, enzovoorts. Dat betekent dat 

er naast de professionele taak vaak ook rollen te vervullen zijn in 

human resources, financiën, research, acquisitie en kennisdeling.

Enige structuur is nodig, al was het om de facturen op tijd te 

versturen, een ‘clubhuis’ te hebben om elkaar te ontmoeten of 

een proces voor beoordelingen af te spreken. Maar een teveel 
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naar buiten: fysiek contact maken 

en jezelf presenteren.

We moeten af van de overspecia-

lisatie in functies die tot gesloten 

kennisclubjes leidt. Het belemmert 

kennisuitwisseling. Er moet veel 

meer naar individuele compe-

tenties gekeken worden en de manier waarop je kennis kunt blijven 

voeden. Het gaat om de inhoud, om je werk, om jou als persoon en 

hoe je zelf actief de samenwerking zoekt. Dat is netwerkgedrag. En op 

die manier krijg je divers samengestelde teams die een brede potentie 

van mensen aanspreekt. Je moet nieuwsgierigheid blijven voeden en 

waarderen.

Roobeek gelooft daarom sterk in intergenerationele netwerken, 

waarbij je binnen je organisatie de ervaringskennis van de veertig-

plussers, de horizontale omgangsvormen van de dertigers én de 

webkennis van de twintigers combineert. Zo krijgen de pragmatische 

dertigers de gelegenheid een natuurlijke leiderschapsrol op zich te 

nemen, terwijl de jongere  generatie meteen in het hart van de pro-

blematiek kan stappen. Betrokkenheid en co-workerschap leidt tot 

creatievere oplossingen. 

WRAP UP
Annemieke Roobeek over netwerkorganisaties

SPECIAL

Annemieke Roobeek, Meeting More Minds:

Horizontale versnelling

Annemieke Roobeek begeleidt met haar bureau Meeting More Minds 

bedrijven en organisaties in hun transformatie naar netwerkorganisatie.

In een netwerkorganisatie gaat het om het samenwerken vanuit de 

inhoud met leuke, gemotiveerde mensen die je kunt vertrouwen. Pas-

send bij de normen en waarden van je bedrijf. Het prettige van een net-

werkorganisatie is dat je binnen een plezierig klimaat werkt, terwijl het 

toch een hogedrukpan is: de snelheid waarmee je opereert is enorm. 

Dat is mogelijk omdat er respect is voor wat iemand kan, onafhankelijk 

van titel of status. Roobeek gelooft in deze horizontale versnelling.

In de platte structuur van de netwerkorganisatie is daarom ook niet lan-

ger sprake van werknemers, maar van co-workers. Dit betekent dat je 

geen functie hebt, maar verschillende rollen kunt vervullen. Dit vereist 

een flexibele instelling; een initiërende, adaptieve houding waardoor 

je snel kunt schakelen op nieuwe klantvragen. Deze flexibele netwerk-

houding kent een hightech - de virtuele interactie via het web – en een 

hightouch kant. Volgens Roobeek is deze hightouch kant ontzettend 

belangrijk, omdat je achter je bureau de antwoorden niet krijgt. Je moet 

Visie
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Er is een instrument beschikbaar dat u kan helpen bij het vinden van de 

juiste medewerkers aan de hand van een bestaand netwerk.  

Handboek groeien met sociale netwerken
In het werkboek staan, naast een korte praktische uitleg, tal van 

voorbeelden over de verschillende vormen van sociale interactie en de 

sociale netwerken van dit moment. Voor welke doelgroep is dit nuttig 

en voor wie niet? Welke vaardigheden vereist dit? Hoe zit het met de 

toepasbaarheid in uw bedrijf? U zult kansen voor uw bedrijf ontdekken 

aan de hand van uw persoonlijke netwerkschema: een overzicht van 

sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen die u al lezend in het werk-

boek verzamelt. Met dit overzicht kunt u concreet de juiste strategische 

en tactische keuzes maken. Kijk voor meer informatie op:

www.syntens.nl/syntens/groeien-met-sociale-netwerken

Handig instrument

Wilt u uw netwerkkwaliteiten versterken?
We geven u graag een paar handige tips: 

1. Sta open voor samenwerking.

2. Denk in termen van win-win.

3. Weet wat u wilt.

4. Netwerken begint met geven.

5. Kom uit uw comfortzone en probeer nieuwe mensen te ontmoeten.

6. Uw netwerk zit in de contacten van uw contacten.

7. Weet hoe u uzelf kort en bondig presenteert.

8. Zorg dat u uw gesprekspartner nieuwsgierig maakt.

9. Ga in dialoog met uw klant.

10. Wees authentiek.

Handige tips
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Leiderschap 

Wie zijn uw inspirerende
voorbeelden?



echter uit dat de productiviteit juist omhoog gaat. Medewerkers ervaren 

meer werkplezier en raken meer betrokken bij de organisatie en de geza-

menlijke doelstellingen.  

Ruimte geven aan vakmanschap en sturen op resultaat heeft ook Melek 

Usta, directeur van Colourful People, gedaan. “Het maakt niet meer uit 

wanneer mensen hun werk doen; dat laat ik helemaal aan hen zelf over. 

Zij kunnen ook zelf beoordelen hoe ze het beste hun resultaat bereiken. 

Met behulp van vernieuwende systemen zijn overbodige routines uit de 

werkzaamheden gehaald. Zo zijn er vast nog meer slimme oplossingen 

te vinden!”

Een proces op gang brengen waarbij het sturen op resultaat centraal 

staat, begint bij het samen bepalen van doelen, het regelmatig hierover 

in overleg gaan en waar nodig bijstellen, het delen van informatie en het 

samen evalueren van de werkwijze. Uw medewerkers krijgen hierdoor de 

ruimte om te denken in oplossingen, om fouten te maken en hiervan te 

leren. Door dit proces regelmatig te herhalen, creëert u een klimaat van 

voortdurende procesverbetering. Als leidinggevende heeft u de schone 

taak om dit proces te faciliteren en uw medewerkers te inspireren. 

‘Als leider moet je dingen durven 
zeggen die niemand anders zegt.’

(citaat Jaap Peters, organisatieadviseur DeLimes)

Leiders spelen een belangrijke rol in het meenemen van organisaties in 

de veranderde wereld die om ons heen is ontstaan. Veel ondernemingen 

zijn nog georganiseerd naar oude structuren en denkwijzen die niet meer 

passen in een tijd waarin de arbeidsmarkt snel verandert door technologi-

sche ontwikkelingen, internationalisering, vergrijzing en ontgroening. Een 

nieuwe generatie staat te trappelen om de arbeidsmarkt te betreden. Ze 

willen op een andere manier werken dan er tot nu toe is gedaan. Tijd om 

de oude structuren en denkwijzen los te laten en ervoor te zorgen dat de 

beste krachten bij u willen werken. 

Ook het type werk is aan het veranderen. Steeds meer komt het accent te 

liggen op hoogwaardig werk waarvoor steeds hoger geschoold personeel 

nodig is. Medewerkers worden steeds minder gezien als ‘resource’, maar 

als een unieke mix van kennis, vakmanschap en talenten. Deze nieuwe 

generatie vraagt om leiders die stimulerend, positief en ondersteunend zijn. 

In plaats van te kijken naar de manier waarop mensen werken, komt een 

nieuwe uitdaging om de hoek kijken, namelijk: sturen op de output. Dit 

betekent dat u meer moet vertrouwen op de kwaliteiten van uw mede-

werkers. Geen controle meer willen uitoefenen op de manier waarop het 

werk wordt gedaan, maar vooral kijken naar het eindresultaat. Uw grootste 

angst is waarschijnlijk dat de productiviteit omlaag gaat. Onderzoek wijst 

Inspirerend leiderschap
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hierdoor inzichtelijk. Bovendien wordt duidelijk waar de knelpunten 

liggen. Hiernaast worden in de functiebeschrijvingen de verantwoorde-

lijkheden, het vakmanschap en de speelruimte vastgelegd. Zo ontstaat 

een mooi beeld van waar de toegevoegde waarde van eenieder in de 

keten zit. Medewerkers worden zich zo bewust van de verantwoorde-

lijkheden en initiatieven die van elkaar verwacht mogen worden. 

De leidinggevenden van Endenburg Elektrotechniek zijn getraind om 

de balans te vinden tussen enerzijds het sturen op resultaat en ander-

zijds het geven van ruimte. Dit maakt het mogelijk om aan faciliterend 

leiderschap invulling te geven.

Iedereen in zijn kracht

Casus: Endenburg Elektrotechniek

Endenburg Elektrotechniek is sinds oudsher gestoeld op sociocratische 

beginselen. Dat wil zeggen dat draagvlak en zeggenschap hoog in het 

vaandel staan. Maar om te kunnen blijven concurreren op de elektro-

technische markt, moest het bedrijf zich verder ontwikkelen. Door de 

‘sociale’ beoordelingsvormen werd er bijvoorbeeld weinig functionele, 

zakelijke feedback op elkaar gegeven. Hierdoor bleef persoonlijke 

groei beperkt  en neigde de samenwerking tussen afdelingen eerder 

naar interne concurrentie dan naar synergie. En een grote diversiteit 

aan individuele afspraken met medewerkers maakten de structuur 

zoals de verdeling van verantwoordelijkheden en de beloningsverhou-

dingen er niet overzichtelijker op. 

Endenburg Elektrotechniek heeft adviesbureau Eprom gevraagd om 

hen te helpen bij het verder ontwikkelen van hun organisatie. Het ad-

vies van Eprom was kort maar krachtig: stuur op resultaten! Het sturen 

op resultaten zorgt voor de benodigde structuur in de samenwerking 

en benut en versterkt tegelijkertijd de sociale belangen en het plezier. 

Voor servicemonteurs is het bijvoorbeeld veel motiverender om ver-

antwoordelijk te zijn voor de klanttevredenheid, dan voor het afronden 

van losse opdrachten. De processen en verantwoordelijkheden worden 
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Als ondernemer en leidinggevende is het volgens Leen Zevenbergen 

van essentieel belang om een goede verstandhouding met de markt 

en je klanten te hebben. Dat is immers de enige manier waarop je 

als organisatie kunt inspelen op de behoeften van de markt. Hij roept 

op altijd tijd te maken voor de klant, ook al moet er een belangrijke 

vergadering voor opzij worden gezet. Gelukkige klanten en gelukkige 

werknemers zijn het recept voor een succesvolle onderneming!

 

Leen Zevenbergen, auteur:

Ondernemen is de ultieme vorm van spelen

Leen Zevenbergen heeft een duidelijke visie op hoe leiders met werk-

nemers moeten omgaan. Hij adviseert managers om ervoor te zorgen 

dat mensen het op hun werk naar hun zin hebben en dan komen de 

resultaten vanzelf. Het idee van plezier hebben in je werk speelt dan 

ook een prominente rol in zijn boeken en carrière.

In zijn bestseller “En nu laat ik mijn baard staan” wijdt Leen Zeven-

bergen twee thema’s aan “Sprankelen en Inspireren”. De steun en 

het plezier van werknemers zijn de kritieke succesfactoren voor een 

onderneming om sprankelend te kunnen zijn. En als leidinggevende is 

het belangrijk een inspiratie voor de werknemers te zijn.

Verder doet Leen Zevenbergen in zijn boeken en presentaties een 

oproep tot meer ondernemerschap en creativiteit. Volgens hem heb-

ben veel mensen de droom om ondernemer te worden, maar blijven zij 

vaak steken in die droom. Leen maakt de vergelijking met de bungy-

jumper. Vanaf de eerste stap die een bungy-jumper zet, is er geen 

weg meer terug. Droom er op los, maar durf ook wat! 

Visie
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Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar die u kunnen helpen bij 

het implementeren van uw (nieuwe) visie. 

Resultaat Gericht Ondernemen
Met Resultaat Gericht Ondernemen kunt u uw bedrijf effectiever 

aansturen waardoor  het innovatievermogen van de onderneming met 

circa 20 à 30%  wordt verhoogd. Medewerkers worden betrokken bij het 

realiseren van de koers van de onderneming. Ga voor meer informatie 

naar: www.syntens.nl/resultaatgerichtondernemen

Appreciative Inquiry
De Appreciative Inquiry  wordt ingezet om samenwerking, teamgeest en 

leiderschap te vergroten. Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst 

krijgt u inzicht in de manier waarop een (organisatie)probleem kan wor-

den opgelost. Een externe facilitator begeleidt u bij dit proces. Ga voor 

meer informatie naar: www.mindz.com/plazas/AI_Netwerk 

Handige instrumenten

Wilt u uw leiderschapskwaliteiten versterken? 
We geven u graag een paar handige tips: 

1. Geef complimenten en oprechte waardering.

2. Ken uzelf en blijf uzelf.

3. Onderken het belang van non-conformisme. Leiderschap gaat 

 over verandering, hoop en onontgonnen terrein.

4. Wees bescheiden over successen en til niet al te zwaar aan

 mislukkingen.

5. Zie toe op een rechtvaardige behandeling van uw medewerkers.

6. Voel uzelf niet alleen verantwoordelijk voor de resultaten, maar  

 ook voor het proces en uw medewerkers.

7. Ken uw zwakheden en verplaats u in anderen.

8. Wees proactief.

9. Begin met het einde (einddoel) voor ogen.

10. Handel naar uw persoonlijke visie en ambitie.

Handige tips
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Cultuur 

Wat zijn de waarden
in uw organisatie?



Elkaar aanspreken op de positieve punten in karakter of werk, levert 

veel betrokkenheid en goodwill op. Het klinkt logisch om te doen, 

maar in een bedrijf waar veel problemen, reorganisaties of moeilijke 

jaren zich hebben opgestapeld, is het geen vanzelfsprekendheid 

meer. Een mooi voorbeeld hiervan is Philips Lighting Vitrite. Na 

moeilijke jaren en de introductie van een nieuwe technologie heeft 

het bedrijf een ommezwaai gemaakt. De focus ligt op nieuwe kern-

waarden als ‘positief’, ‘sterktes’ en ‘zoals thuis’. Vanaf dat moment 

schoten indicatoren zoals ziekteverzuim, productiviteit en omzet 

tegelijkertijd de goede kant op. 

Hoe zouden organisaties eruit hebben gezien als de wereldwijde kre-

dietcrisis er niet was geweest? Waarden als openheid, transparantie 

en eerlijk zaken doen zien we nu versterkt terug in organisaties. Een 

ontwikkeling die al langer gaande was, is in een stroomversnelling 

gekomen.

De manier waarop mensen in een organisatie samenwerken, is van 

invloed op de productiviteit en betrokkenheid van uw medewerkers. 

In de loop der jaren zijn vaak verschillende routines ingesleten bij 

groepen medewerkers. Veel winst kunt u behalen door verschillende 

afdelingen te laten samenwerken in cross-functionele teams. Wan-

neer medewerkers elkaar kennen, weten wat het werk inhoudt en 

wat de kritische punten in de samenwerking zijn, dan zijn ze beter op 

elkaar ingespeeld en kunnen ze effectiever werken. 

Belangrijke kernwaarden

‘Slimmer Werken gaat niet alleen 
om meer productiviteit, maar 
ook om meer plezier.’

(citaat Alexander Rinnooy Kan, Sociaal Economische Raad)
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Hierdoor is er een soort community ontstaan waarin mensen veel 

respect voor elkaar hebben. Het bedrijf is hún bedrijf en daar gaan ze 

zorgvuldig mee om. Het is ook een veilige plek: werknemers worden 

nooit afgerekend op een fout, ook al kost deze fout het bedrijf geld. 

Het wordt gezien als een leermoment voor de werknemer. Pas als 

dezelfde fout vaker wordt gemaakt, wordt er iets van gezegd. “Als 

een klant vervelend doet tegen ons personeel, al is het tegen de 

receptioniste, is de kans heel groot dat we tegen de klant zeggen dat 

we niet met hen willen werken.”, aldus directeur Van Berlo. “Onze 

mensen zijn belangrijk.”

Dat blijkt ook uit het feit dat medewerkers wordt gevraagd mee te 

denken over bepaalde onderwerpen. Er heerst een goede mentaliteit 

en grote samenhorigheid onder het personeel, ondanks de gene-

ratieverschillen. Samen problemen oplossen en out-of-box denken. 

Een goed voorbeeld is de economische crisis. Vijf jaar terug keek 

iedereen naar de directie voor een oplossing, nu kijkt het manage-

ment naar het personeel. Wíj hebben een probleem. Het personeel 

is hierdoor veel krachtiger, veel beter en heel tevreden. Er is meer 

dynamiek en dat werkt inspirerend.

Het bedrijf  is hún bedrijf

Casus: VanBerlo Design Strategy

Bij VanBerlo design strategy product development and communica-

tions draait alles om innovatie. Innovatief zijn is ook slimmer werken 

en slimmer werken is intelligenter zijn. Bij alles geldt: hoe kan het 

effectiever, beter, leuker en met meer sociale cohesie? De organisatie 

is werkzaam in negentien verschillende branches, van de foodsector 

en verpakkingen tot aan hightech industrie. Van alle verschillende 

markten leren de medewerkers en de ervaringen delen ze.

Het bedrijf doet veel aan innovatie en productontwikkeling en is hier-

door continue bezig te veranderen. Mensen hebben echter een hekel 

aan veranderingen en dus is er evenwicht nodig. Dat evenwicht 

begint bij VanBerlo al bij het gebouw. Directeur Ad van Berlo: “Bij 

het bedenken van het gebouw zijn we begonnen met de wensen en 

behoeften van mensen. Hoe willen we werken? Wat is er nodig voor 

een stabiele werkplek? Het is hiermee een soort huiskamergebouw 

geworden. We hebben een mooie houten vloer, gekleurde wanden 

en ieder een eigen plek.

Daarnaast zorgen we dat het systeem stabiel is. Dit betekent dat al-

les goed geregeld is en we de salarissen altijd op tijd betalen.”
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out. Om goede beslissin-

gen te kunnen nemen zijn 

zekerheden nodig. Die zijn 

met de vaak onberekenbare 

ontwikkelingen, zoals de 

huidige crisis, niet meer experimenteel en rationeel te verantwoorden. 

We zoeken daarom naar andere criteria voor zekerheid. Dat is onze in-

nerlijke zekerheid op het diepste zijnsniveau; dat is ons bewustzijn voor 

zingeving.

Zowel persoonlijk maar ook collectief zijn we in staat tot bewustwording 

van de zingeving van een organisatie. Dat zijn onze spirituele krachten, 

de bron van zowel onze persoonlijke als collectieve energie waar in 

organisaties nog maar weinig gebruik van wordt gemaakt. Een organi-

satie bestaat uit mensen en is gericht op mensen. Een bedrijf is daarom 

eveneens een levend organisme met een bezieling en zingeving. Het 

ontdekken, herkennen en ontwikkelen van instrumenten van deze 

spirituele kracht kun je leren via de opleiding Business Spiritualiteit aan 

Nyenrode Business Universiteit.

Paul de Blot, Nyenrode Business Universiteit:

Bezieling en zingeving

Paul de Chauvigny de Blot, verkort Paul de Blot, studeerde filosofie, 

fysica en theologie. In 2006 werd hij hoogleraar aan de Nyenrode Busi-

ness Universiteit met de leerstoel Business Spiritualiteit en gaf hij les 

over de mystiek van het zakendoen. 

Business Spiritualiteit valt onder organisatievernieuwing, maar wel 

vanuit de diepere spirituele kracht en zingeving van een organisatie. 

Het gaat dan in de eerste plaats om het deskundig zakendoen, dat 

wil zeggen: effectief iets presteren. Deze prestatie is niet noodzakelijk 

geldelijke winst. In de zorgsector en het onderwijs, bij het Rode Kruis 

en andere goede doelenorganisaties, bij religieuze en andere non-pro-

fitorganisaties gaat het bij goed beleid altijd om een meetbare prestatie. 

Er moet altijd winst gemaakt worden, maar deze hoeft niet noodzakelijk 

bij de geldschieters terug te komen. Dat noemen we zakelijk, dat is 

business.

Door de steeds sneller veranderende omgeving als globalisatie, techni-

sche en wetenschappelijke ontwikkelingen is het niet meer mogelijk op 

het doe-niveau bij te blijven zonder gevaar voor overspanning en burn 

Visie
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Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar die u kunnen helpen bij het 

tot stand brengen van een cultuurverandering. 

Ambitiepiramide
Met de ambitiepiramide kunt u persoonlijke en collectieve ambities inzichte-

lijk maken door ze om te zetten naar concrete plannen. Medewerkers  

stellen deze plannen samen met u op en voeren deze uit. Kijk voor infor-

matie op: www.liedenbaumvankalsbeek.nl

Cirkel van Verandering
De cirkel van verandering maakt duidelijk dat er naast een rationeel inhou-

delijk vraagstuk meerdere stappen nodig zijn om in een organisatie tot een 

gedragen verandering te komen. Belangrijk instrument als u bijvoorbeeld 

participatief management wilt invoeren. Kijk voor meer informatie op: 

www.liedenbaumvankalsbeek.nl

Strategisch Managen 
Strategisch Managen is een managementmethode die organisaties in staat 

stelt zich aan te passen aan de vele ontwikkelingen in het bedrijfsleven en 

de maatschappij. Kijk voor meer informatie op:

www.managementstrategen.nl/strategisch-managen-model

Handige instrumenten

Wilt u een andere cultuur creëren binnen uw
bedrijf? We geven u graag een paar handige tips: 

1. Durf uzelf kwetsbaar op te stellen.

2. Zorg voor plezier in het werk.

3. Werk transparant.

4. Behandel elkaar met respect.

5. Stimuleer samenwerking en help elkaar.

6. Communiceer open en duidelijk.

7. Geef elkaar feedback.

8. Zorg voor een marktgerichte organisatie.  

9. Maak het mogelijk om fouten te maken.

10. Vier de successen.

Handige tips
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Flexibilisering

Hoe flexibel kunnen uw bedrijf
en medewerkers opereren? 



invoering van individueel roosteren. Het bedrijf is nu geopend van zes 

uur ’s ochtends tot zeven uur ’s avonds en kan hierdoor langer klanten 

en leveringen ontvangen. Daarnaast is het verzuimpercentage gezakt 

tot iets boven de 2%, vermoedelijk als gevolg van een betere balans 

tussen werk en privé. Deze flexibiliteit levert Hessels dus meer omzet 

op, concurrentievoordeel en meer tevreden medewerkers die zich 

minder ziek melden. 

“De wereldwijde concurrentie 
is overal om ons heen . Met een 
platte organisatie blijf je de
concurrentie voor.’’

(citaat uit boek ‘De aarde is plat’)

Dat is toch het doel van iedere ondernemer: met nieuwe producten en 

diensten snel inspelen op wat klanten vragen. Hoe krijgt u dat met uw 

medewerkers voor elkaar? Medewerkers in de buitendienst, aan de te-

lefoon, in adviserende of dienstverlenende functies hebben als eerste 

zicht op nieuwe kansen of vragen van klanten. Hoe lager de verant-

woordelijkheden in de organisatie liggen, hoe dichter op de werkvloer, 

hoe sneller zij vernieuwingen kunnen doorvoeren. Teams die zich 

tijdelijk rond zo’n nieuwe klantvraag formeren, kunnen snel kennis van 

verschillende achtergronden bij elkaar brengen. Het tijdelijke team kan 

zich net zo snel weer opheffen als het nieuwe product een plek heeft 

gekregen in de organisatie. Flexibele structuren en zelfsturende teams 

met voldoende verantwoordelijkheden zijn hiervoor de goede bouw-

stenen.

Een ander aspect van flexibilisering is om voldoende mensen te heb-

ben om het werk uit te voeren. Met flexibel roosteren kunt u (redelijke) 

schommelingen in werkaanbod opvangen. Denk aan bedrijven die 

tijdelijk minder orders krijgen waardoor minder bezetting nodig is en 

mensen uren opbouwen. Als de vraag weer aantrekt kunnen die uren 

weer extra worden gewerkt. Of bij klantwensen voor langere openings-

tijden is de bezetting gespreid over meer uren. Bij Hessels industrie 

in Breda zijn ruimere openingstijden gecreëerd, in combinatie met de 

Flexibel opereren
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regeling. Voor de medewerkers is het ook belangrijk dat de regeling 

na zes maanden wordt geëvalueerd. De twijfels of het in de praktijk 

zou gaan werken konden daardoor worden weggenomen. Al met 

al was de werkgroep er snel uit. Onder begeleiding van een extern 

adviseur die veel ervaring had met dit soort systemen kon het re-

glement in vier bijeenkomsten van de werkgroep worden opgesteld. 

Binnen de ploegen is tussentijds veel gesproken over de nieuwe 

werkwijze.

Ali Amras, vestigingsmanager bij Roto Smeets GrafiServices: 

“Natuurlijk is het systeem niet heel revolutionair. Maar het is nu wel 

geregeld. Na jaren van gedoe rond meer- en minder werken in het 

weekend hebben we nu een eerlijke en goede regeling. Ik heb nu 

zekerheid dat er altijd genoeg bezetting is. Dat werkt stukken mak-

kelijker bij de afdeling verkoop. In de drukkerij weet ik nu dat niet 

steeds dezelfde medewerkers worden belast. Het proces waarbij de 

medewerkers zelf meedachten over het reglement is mij erg goed 

bevallen. De betrokkenheid van de medewerkers bij de organisatie 

en het werk wordt daardoor nog groter. Voor mijn medewerkers 

is het van groot belang dat ze zelf de tijden 

mogen vaststellen als er in het weekend extra 

gewerkt wordt.”

Flexibel roosteren

Casus: Roto Smeets GrafiServices

Bij Roto Smeets GrafiServices te Eindhoven ligt de nadruk op vellen-

offset. Kenmerk van deze markt is dat de vraag veel pieken en dalen 

vertoont en erg onvoorspelbaar is. Het management moest regelmatig 

een beroep doen op (vaak dezelfde) medewerkers om in het weekend 

over te werken. Dit vormde een grote belasting voor die medewer-

kers, terwijl het bedrijf bij het aannemen van een order zich niet van 

voldoende capaciteit kon verzekeren om de opdracht uit te voeren.

Onder begeleiding van een specialist heeft een werkgroep een nieuw 

flexibel roostermodel ontwikkeld. De werkgroep is gestart met een 

inventarisatie van de benodigde flexibiliteit. Vervolgens zijn regels 

opgesteld voor een flexuren-systematiek. Hierin is opgenomen welke 

ploeg aan de beurt is om zo nodig meer- of minderuren te  werken. 

Dat geeft Roto Smeets de zekerheid dat de inzet van medewer-

kers goed aansluit bij de vraag. Belangrijk voor de medewerkers is 

daarnaast ze in onderling overleg mogen uitmaken wanneer ze in het 

weekend extra uren gaan werken.

Het flexuren-reglement is in nauw overleg met de medewerkers tot 

stand gekomen. Daardoor ontstond direct draagvlak voor de nieuwe 
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Bijvoorbeeld bij de rookzuil, vlak na 

de vergadering of tussen de regels 

door. Er is echter pas innovatie als 

een idee daadwerkelijk tot stand 

wordt gebracht. De kracht van een 

idee zit in de realisatie. Hiervoor 

zijn mensen nodig die doen, die 

handelen en in actie komen zonder 

zich te laten afremmen. En daar 

is weer een organisatie voor nodig die zulk gedrag normaal en volledig 

acceptabel vindt, een organisatie met een ondernemende cultuur.

Toch blijken de meeste ondernemende medewerkers, zoals Karel, 

gekooid te zijn. Organisatievormen vol regels, managers en beheerscul-

turen lenen zich niet voor innovatief handelen. Vaak worden spranke-

lende kleine initiatieven vanwege machtspel, competitie op competen-

ties, ego, verdedigend denken en status, in de kiem gesmoord. Kleine 

signalen die kunnen leiden tot nieuwe aanpakken worden niet gehoord. 

Zodra men echter gaat samenwerken vanuit het denken in verbindingen 

in plaats van grenzen, in kansen in plaats van gevaren, in de vraag “wat 

willen we?” in plaats van “wat moeten we?”, dan blijkt dat mensen zich 

met succes openen in plaats van zich sluiten. En succes smaakt naar 

meer. Het leidt tot meer ideeën, meer realisaties en dus meer innovatie.

Fokke Wijnstra, FiNext:

Ondernemende medewerkers stimuleren!

Karel begint vol enthousiasme aan zijn nieuwe baan. Na enerverende 

sollicitatiegesprekken heeft hij er echt zin in. Ze hebben hem nodig. Hij 

is immers die gedreven professional met een ondernemende instelling. 

Na een paar maanden worden de eerste haarscheurtjes zichtbaar en 

een jaar later is Karel een afwachtende medewerker geworden die net 

als zijn collega’s gewoon zijn werk doet. Zijn supermotivatie is verwor-

den tot een “ideeën zat, maar waarom zou je?”-houding. Waar is die 

ondernemende Karel gebleven?

Laten we aannemen dat ieder mens op zich een compleet wezen is. 

Een wezen met ongekende vermogens, mogelijkheden en ideeën. 

Laten we aannemen dat innovatie een kwestie is van deze bronnen 

vrij te geven. Het enige wat een organisatie of een manager dan nog 

hoeft te doen is hun “Karels” de gelegenheid te geven daadwerkelijk te 

ondernemen en samen te werken. Zij hoeven de gedrevenheid en het 

pro-actieve handelen enkel maar te ondersteunen.

In een onderneming zijn er immers ideeën te over. Iedereen heeft wel 

een oplossing voor een probleem. Het enige wat men hoeft te doen is 

vrij van vooroordelen en op informele momenten goed luisteren. 

Visie
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Wilt u het flexibel vermogen van uw bedrijf  ver-
groten? We geven u graag een paar handige tips:  

1. Flexibiliseer arbeidstijden.

2. Maak flexibel roosteren mogelijk.

3. Flexibiliseer arbeidskrachten (vaste kern en een schil van ZZP’ers 

 en uitzendkrachten).

4. Zorg dat uw medewerkers op meerdere plekken inzetbaar zijn.

5. Leg verantwoordelijkheid laag in uw organisatie.

6. Speel in op ontwikkelingen in de markt.

7. Stel zelfsturende teams samen.

Handige tips Handige instrumenten

Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar die u kunnen helpen bij het 

vergroten van de flexibiliteit van uw onderneming: 

TNO Stappenplan
Het TNO Stappenplan helpt je bij het meetbaar maken van de verhoging of 

verlaging in arbeidsproductiviteit, bij een sociaal innovatieve interventie. Ga 

voor meer informatie naar: www.TNO.nl

Value Sourcing 
Value Sourcing is een supply chain managementconcept gericht op struc-

turele prestatieverbetering. Ga voor meer informatie naar:

www.berenschot.nl/procurement

 

Job Crafting 
Deze methode stimuleert medewerkers om kleine veranderingen in hun ta-

kenpakket aan te brengen om zodoende hun werk beter te laten aansluiten 

bij de eigen capaciteiten, behoeften en sterktes. Ga voor meer informatie 

naar: www.tno.nl (zoek op job crafting)

Flexibel roosteren scan
Met deze scan kunt u aan de hand van dertien situaties bepalen of indi-

vidueel roosteren voor u interessant kan zijn. Ga voor meer informatie 

naar: www.ncsi.nl
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Zeggenschap

Hoe betrekt u uw medewerkers
bij vernieuwingen?



waardigere arbeidsrelatie. De werkgever en werknemer zijn samen 

verantwoordelijk voor de goede resultaten van het bedrijf, waarbij de 

werknemer aangeeft welke resultaten hij of zij zal opleveren voor welk 

salaris. Hierbij komt steeds meer de vraag om maatwerk in de arbeids-

overeenkomst van werknemers naar voren. Denk hierbij aan pensioen, 

kinderopvang, vrije dagen, sabbaticals etc. Leon Vincken gaat in zijn 

visie hier nog een stapje verder op in.

‘De oorsprong van het woord
organisatie ligt in het woord
‘samen’. Samen werken , samen
op zoek zijn naar verbetering en 
nieuwe uitdagingen .’

(citaat Jaap Jongejan, CNV Vakmensen)

Aantrekkelijke organisaties waar mensen graag willen werken, blijken 

bedrijven te zijn waar mensen kunnen meebeslissen over hoe en wan-

neer ze werken en waar naar hun ideeën wordt geluisterd. Niet in elk 

bedrijf is het natuurlijk mogelijk om op verschillende plekken te werken; 

daar moet je gewoon in de winkel of op de productielocatie zijn. Maar 

juist bij zulke bedrijven kunnen mensen via individueel roosteren invloed 

uitoefenen op hun werktijden, zodat ze werk- en privé beter op elkaar 

kunnen afstemmen (zie hierover meer bij het kopje flexibilisering). 

De ideeën van medewerkers actief verzamelen en uitvoeren is wel 

overal mogelijk. Mensen die op de werkvloer staan, hebben het meeste 

inzicht in hoe het werk verloopt en waar dat wellicht beter kan. Via com-

petities voor de beste ideeën, pitches voor een jury of brainstormses-

sies maakt u het ook nog eens leuk voor de medewerkers om ideeën in 

te brengen. Voorbeelden laten zien dat veel grote en kleine besparingen 

mogelijk zijn door processen beter in te richten of slimme oplossingen 

te verzinnen. De grotere betrokkenheid van medewerkers uit zich ook 

vaak in verlaagd ziekteverzuim. Dubbele winst dus!

In veel mkb-bedrijven zijn de arbeidsrelaties al informeel en de lijntjes 

kort. Deze ontwikkeling zet zich door op weg naar een steeds gelijk-

Grotere betrokkenheid 
van medewerkers 

50 51



het einde van de brainstorm overbleven, gebeurde door de medewer-

kers zelf. Pascal: ‘In die periode volgden drie mensen van mijn afdeling 

de hbo-opleiding Projectmanagement. Zij hebben de ideeën van de 

brainstorm die betrekking hadden op hun deelproces grondig onderzocht 

op haalbaarheid. Na veel overleg en elkaar over en weer overtuigen 

zijn twaalf verbeterpunten overgebleven. Deze zijn gepresenteerd in het 

managementteamoverleg’.

Ze zitten inmiddels middenin het herinrichten van het primaire ontwerp-

proces. Ze werken nu nog meer met een generiek model, dat modulair 

is opgezet. Pascal: ‘Ook zorgen we ervoor dat alle informatie die de 

productieafdeling nodig heeft voor het bouwen van het ontwerp, in de 

productietekeningen zijn opgenomen. Bij productie hebben ze nu weinig 

extra instructies meer nodig, waardoor ook zij efficiënter kunnen werken.’

Pascal heeft gemerkt dat zijn team door samen het verandertraject te 

doorlopen, hechter is gaan samenwerken. Pascal: ‘Ik vind het mooi om te 

zien dat iedereen op de afdeling meedenkt, al heeft de een meer moeite 

om mee te gaan in veranderingen dan de ander. Nu ze vanaf het begin 

bij de veranderingen zijn betrokken, voelen ze de voordelen. Zelfs de 

grootste sceptici zeggen nu: dit hadden we vijf jaar 

geleden moeten doen.’  

Innovatie van onderop

Casus: JAZO Zevenaar

Een team van technisch tekenaars efficiënter laten werken. Dat moest 

er gebeuren. In plaats van zelf de oplossing te bedenken, ging manager 

Pascal Bos er samen met zijn team voor zitten. Bij het oplossen van het 

probleem ging het team uit van het eigen vakmanschap en de eigen 

denkkracht. 

Pascal Bos is manager engineering bij JAZO Zevenaar. Het bedrijf, dat 

bijna vijftig jaar bestaat, ontwerpt en bouwt toegangs- en ventilatiesyste-

men voor techniekruimten. Toen hij drie jaar geleden bij het bedrijf kwam 

werken viel het hem op dat de werkprocessen op de tekenkamer niet 

optimaal ingericht waren om de werkstroom aan te kunnen. Ze waren te 

veel tijd kwijt met werk dat niet bij hun kerntaken hoorde. Maar ook het 

primaire ontwerpproces kon efficiënter. ‘Er viel iets te verbeteren en daar 

wilde ik mijn medewerkers bij betrekken. Zij zijn tenslotte de ervarings-

deskundigen. Ik heb een brainstorm met het team belegd onder leiding 

van een externe moderator om op een creatieve manier oplossingen te 

bedenken.

Hoe JAZO Zevenaar naar een oplossing zocht, is een mooi voorbeeld 

van innovatie van onderop. Ook het uitwerken van de ideeën die aan 
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tende leven waarin steeds meer keuzen 

moeten worden gemaakt. Werkgevers 

zoeken juist naar  productieverhoging en 

meer flexibele inzet. Sociale innovatie speelt 

hier op in, is hier een uitingsvorm van. Werknemers kunnen en willen 

meer hun zaken zelf regelen, wanneer, waar en hoe ze werken. Dat 

betekent wel een andere invulling van bestaande spelregels. 

De zeggenschap over arbeid verplaatst zich hiermee meer naar het 

niveau van de werknemer. Maar de werkgever krijgt ook iets in ruil 

voor het op eigen wijze laten invullen van vakmanschap: kwaliteit en 

productieverhoging. Onderzoeken wijzen duidelijk die kant op. Deze 

zeggenschap verplaatsing stuit op de eerder genoemde spelregels. 

De groep werknemers die zich beschermd en geborgen voelt versus 

de sociaal innoverende groep. Als partijen die de arbeidsverhoudingen 

reguleren aan de bron, de cao en het arbeidscontract, ruimte creëren 

voor sociale innovatie dan verbinden zij beide groepen. 

Het arbeidscontract met de cao is de sleutel. Kwaliteit en productie 

aan de ene en vakmanschap met eigen invulling van werkzaamheden 

aan de andere kant, gekoppeld aan de financiële beloning. Ik spreek 

over de “ZZP-er in loondienst”.

Leon Vincken, MKB Nederland

ZZP-er in loondienst 

Sociale innovatie, het nieuwe slimmer werken, kreten die de arbeids-

verhoudingen tussen werkgever en werknemer flink op hun grondves-

ten doen schudden. Tenminste zo lijkt het als je de vele publicaties 

ziet. Is sociale innovatie zo nieuw? Waar gaat dit feitelijk over en wordt 

niet in ieder bedrijf al slim gewerkt? En als het zoveel voordeel heeft, 

waarom gaat invoering zo traag?

Meteen kan ik de lucht klaren over de betekenis van het begrip sociale 

innovatie. Deze is niet helder gedefinieerd. Het is één grote vergaar-

bak met als kern dat het gaat over mensen, over werknemers en 

werkgevers en hun rolverdeling binnen bedrijven. Hiermee raken we  

de kern van sociale innovatie: de arbeidsverhouding. Feitelijk niets 

nieuws. 

De arbeidsverhouding is vastgelegd in wetten en regels, zoals het 

individuele arbeidscontract en de cao, of in bedrijfsregels opgesteld 

samen met een ondernemingsraad. Deze regels lijken te knellen met 

de roep voor meer ruimte, maatwerk en minder sturing. Werknemers 

voelen zich meer  professionals, vakmensen, die hun vak goed en 

naar eigen inzicht willen uitoefenen tijdens hun turbulente veelomvat-

Visie
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Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar die u kunnen helpen bij 

het vergroten van de zeggenschap van uw medewerkers binnen uw 

onderneming: 

Strategisch managen
Strategisch Managen is een managementmethode die organisaties in 

staat stelt zich aan te passen aan de vele ontwikkelingen in het bedrijfs-

leven en de maatschappij. Kijk voor meer informatie op:

www.managementstrategen.nl/strategisch-managen-model

Teambrain
Teambrain is een brainstormspel voor 4 tot 8 personen, waarmee u 

tot een verbetering van uw bedrijfsproces kunt komen. Door met uw 

collega’s van verschillende afdelingen en verschillende functies na te 

denken over slimme oplossingen ontstaan verschillende benaderingen 

en ideeën. Ga voor meer informatie naar: www.teambrain.nl

Handige instrumenten

Wilt u de zeggenschap van uw medewerkers bin-
nen uw bedrijf  vergroten? We geven u graag een 
paar handige tips: 
 
1. Betrek uw medewerkers vanaf het begin bij veranderingen.

2. Laat uw medewerkers participeren in besluitvorming.

3. Zorg voor gelijkwaardige arbeidsrelaties.

4. Laat medewerkers zelf vernieuwingen doorvoeren.

5. Stel uzelf open op.

6. Zorg voor een helder, gemeenschappelijk doel.

7. Luister naar elkaar.

8. Ga in gesprek met elkaar.

Handige tips
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Talent-
ontwikkeling

Geeft u regelmatig complimenten 
en positieve feedback?



‘Ideeën van medewerkers blijken 
vaak van grote meerwaarde voor 
de organisatie .’

(citaat Anja Jongbloed, FNV Bondgenoten)

Zoekt u de juiste persoon op een functie of creëert u de juiste omgeving 

voor het individu om zijn kennis en talenten te laten zien? Als mensen 

in hun kracht staan tijdens het werk, levert dat op de lange termijn een 

hoge productiviteit en veel plezier in het werk op. Om voorop te blijven 

lopen in de mondiale economie, moeten we mensen niet klein houden 

maar juist alle unieke eigenschappen van mensen benutten. 

Talentontwikkeling gaat niet alleen om het volgen van opleidingen en 

trainingen en het aanleren van vaardigheden. Het gaat er juist om, men-

sen de ruimte en aanmoediging te bieden om hun talenten te ontplooi-

en. Buiten het werk zijn mensen vaak tot grootse dingen in staat, terwijl 

in het werk maar een klein deel van hun vakmanschap wordt aange-

sproken. Benut het potentieel dat al aanwezig is in uw organisatie! 

Dat kan door de talenten van mensen samen of in teamverband in kaart 

te brengen. Dit kan via tests of simpelweg door mensen te laten op-

schrijven waar ze goed in zijn en dat regelmatig aan te vullen. Collega’s 

kunnen elkaar helpen met hun sterke kanten, elkaar aanmoedigen en 

kennis aan elkaar overdragen. Een belangrijke voorwaarde: ga uit van 

de positieve eigenschappen, focus niet alleen op de ontwikkelpunten.

Vleugels geven
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Casus: Het Behoudburo

Roel Westra en Mariska Broekman hebben al sinds hun studietijd 

aan de Academie Mens en Arbeid een passie voor vrijheid, gelijk-

waardigheid en talentontwikkeling. In 2008 hebben zij Het Behoud-

buro in Deventer opgetuigd. 

Roel en Mariska zien hun eigen bedrijf als proeftuin. Ideeën en plan-

nen worden eerst intern uitgeprobeerd voordat ze bij klanten worden 

ingezet. De ondernemers zijn gestart met een programma rond 

talentontwikkeling. Elke medewerker werd aan de slag gezet om 

eigen talenten en ontwikkelwensen om te zetten naar een persoonlijk 

ontwikkelplan en dit verder te vertalen naar een bijdrage in inhoud en 

omzet voor het volgende jaar. Dit wordt bij elkaar gebracht in team-

doelstellingen en een begroting volgens democratisch organiseren.

Ook nieuwe collega’s worden op basis van talent aangenomen. Op 

deze manier wordt invulling gegeven aan de drive en de werkzaam-

heden waar medewerkers warm voor lopen. Niet alleen gunstig voor 

de medewerkers; de klant merkt deze drive en werkplezier. Ander-

zijds betekent dit voor de organisatie dat medewerkers flexibel blijven 

en zelf invulling kunnen geven aan veranderingen.

Talentencafé
Gedurende het hele jaar trekken beide ondernemers tijd uit om met 

hun medewerkers te investeren in talentontwikkeling. Zo geven 

medewerkers bijvoorbeeld tijdens een talentencafé elkaar op speelse 

wijze feedback op basis van zichtbaar en potentieel talent. Een 

vervolgbijeenkomst gaat daarna in op het verbinden van individueel 

talent aan teamformatie. Naast deze groepsgewijze teambijeenkom-

sten investeren de medewerkers en Mariska tijd in zogeheten koers-

gesprekken. Het enige wat hierbij vast staat is dat Mariska minimaal 

twee keer per jaar om de tafel zit om samen met de medewerker te 

bepalen of hij/zij nog op koers zit wat betreft persoonlijke doelstelling 

en afgesproken bedrijfsresultaat.

Deze vernieuwende aanpak levert veel betrokkenheid en loyaliteit op. 

Er is weinig verzuim, iedereen werkt hard, niemand loopt de kantjes 

er vanaf en er is een  laag verloop. In tegenstelling tot veel branche-

genoten heeft het bedrijf de crisis tot nu toe prima doorstaan. Binnen 

de groep ontstond juist meer dynamiek in plaats van verlamming en 

het kijken naar de ondernemer met de vraag “wat nu?”. Stagnatie aan 

de ene kant van de markt betekent samen de verantwoordelijkheid 

nemen om andere marktkansen te creëren, uiteraard wederom op 

basis van talent. Dit levert een financieel gezond 

bedrijf, met groei en steeds nieuwe projecten en 

concepten die goed aanslaan in de markt. 
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de medewerkers slimmer benut. 

Om de talenten van werknemers 

inzichtelijk te maken, kun je een 

assessment of een MBTI scan 

laten uitvoeren. Zo weet je exact 

wat je werknemers kunnen en wat 

ze van elkaar kunnen leren. Met 

een ontwikkelplan zorg je ervoor 

dat talent kan groeien en bloeien. 

Melek Usta gelooft in de kracht van diversiteit. Diversiteit, dus naast 

het inzetten van medewerkers met verschillende culturele achtergron-

den en vrouwen, ook het inzetten van jongeren, in een organisatie 

levert een andere kijk op de manier van werken. Als je diversiteit 

wilt hebben in een bedrijf, dan moet je juist op sleutelposities meer 

vrouwen en allochtonen durven zetten. Zij kunnen dan als breekijzer 

werken. Jongeren zorgen voor een frisse blik bij het opnieuw inrichten 

van werkprocessen, soms met de meest eenvoudige oplossingen.

Over leiderschap zegt zij het volgende: “ruimte geven aan mensen 

geeft ze vleugels”.  Het loslaten van controle en vertrouwen geven 

aan de medewerkers zorgt voor meer productiviteit, meer inventiviteit 

en meer creativiteit! 

Melek Usta, Colourful People

Vrouw met een missie

Melek Usta is een selfmade woman die al op jonge leeftijd is begon-

nen met werken. In 2000 besloot zij voor zichzelf te beginnen en 

richtte Colourful People op, een landelijk opererend bureau voor 

werving en selectie, interimmanagement en training en advies gericht 

op tijdelijke en vaste bemensing van het hoger kader bij bedrijven en 

organisaties.

Colourful People is met een duidelijke missie opgericht: het beschik-

bare potentieel dat nog onvoldoende wordt benut, zichtbaar maken. 

75% van de arbeidsmarkt in de Randstad wordt momenteel bevolkt 

door vrouwen en allochtonen, maar slechts een marginaal deel 

daarvan is terug te zien op midden- en hoger kader posities. Co-

lourful People heeft zich ten doel gesteld om de brug te slaan tussen 

beschikbaar en gekwalificeerd potentieel en werkgevend Nederland. 

Talent vinden, binden en laten bloeien. Kortom, optimale talentbe-

nutting in een rijk geschakeerde samenleving, dat is waar Colourful 

People voor staat.  Dit vereist een andere manier van denken: niet 

meer in functieprofielen of vooropgestelde sjablonen, maar vanuit 

de kracht van de medewerker. Zo wordt het beschikbare talent van 

Visie
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Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar die u kunnen helpen bij 

het stimuleren van de ontwikkeling van talent binnen uw onderneming:

 

Human Resource Analysis Potentieel Organisatie
DNLA®HAPO staat voor Human Resource Analyse Potentieel Organi-

satie en meet competenties en geeft inzicht in de mentale situatie van 

medewerkers en in de situationele factoren die hen beïnvloeden.  

Ga voor meer informatie naar: www.vov-consultancy.nl

TNO Teamscan
De TNO Teamscan is een instrument om voor een team om factoren 

in kaart te brengen die van invloed zijn op de creativiteit en innovatie-

kracht van zowel individuen als het team.Ga voor meer informatie naar: 

www.tno.nl

TalentToolkit, haal het beste uit elkaar.
De Talent Toolkit maakt kennis en vaardigheden binnen je organisatie 

inzichtelijk en helpt mensen hun kennis en ervaring uit te wisselen. 

Voor meer informatie kijk op www.talenttoolkit.nl

Handige instrumenten

Wilt u ruimte voor talentontwikkeling tot stand 
brengen? We geven u graag een paar handige tips:
 
1. Geef ruimte voor experimenten.

2. Zet mensen in hun kracht.

3. Committeer uzelf aan voortdurend leren en ontwikkelen.

4. Stel vragen en daag uit.

5. Geef vrijheid en verantwoordelijkheid.

6. Moedig uw collega’s aan.

7. Benut aanwezige talenten in uw bedrijf.

Handige tips
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In een aantal gevallen kunt u subsidie aanvragen. Het aanvragen van 

subsidie is tijdrovend. Het is slim om even te bellen met een adviseur 

van Syntens om te kijken of uw bedrijf hiervoor in aanmerking komt. Er 

zijn verschillende vormen:

Innovatievouchers
De vouchers die Agentschap NL uitgeeft om de bestaande kennis beter 

te laten benutten door het mkb zijn. Voor u als ondernemer zijn private 

vouchers interessant. Deze kunnen worden ingezet voor specifieke ken-

nisvragen bij private kennisleveranciers. Het doel van een kennisover-

drachtproject dient altijd te zijn om tot een verbetering te komen van 

product, proces of dienst. Denk aan een haalbaarheidstudie, markton-

derzoeken of projecten waarbij het doel is om de organisatiestructuur te 

verbeteren. Sociale innovatie wordt expliciet genoemd. 

Kijk voor actuele informatie op: www.senternovem.nl/innovatievouchers 

of neem contact op met Frank Kramer via telefoon 088-444 04 44 of 

e-mail fkr@syntens.nl.

Subsidies

Als u het boekje goed gelezen heeft, dan zult u begrijpen dat u niet op 

alle fronten hoeft te veranderen. Uit de voorbeelden die genoemd zijn, 

kunt u opmaken dat Slimmer werken in eerste instantie vraagt om een 

andere manier van kijken naar uw bedrijf om vervolgens vanuit die po-

sitie aan de slag te gaan. Het loont de moeite om met kleine stappen te 

beginnen. Slimmer Werken levert u in alle gevallen het volgende op:

• meer innovatievermogen

• hogere productiviteit

• meer plezier in het werk

• meer ruimte voor talent en vakmanschap van medewerkers

• binden en boeien van medewerkers

• sneller inspelen op veranderingen in de markt

Door slimmer te werken zullen uw medewerkers meer betrokken en 

enthousiast zijn dan ooit tevoren. En zoals eerder gezegd, kunt u ook 

daadwerkelijk winst boeken. En wie wil dat nu niet in deze tijd?

Of met Slimmer Werken kosten gemoeid zijn, hangt eigenlijk van u 

af. Er kunnen kosten in gaan zitten doordat u zelf tijd en energie moet 

vrijmaken. Maar het is ook mogelijk dat u een systeem laat ontwikkelen 

zodat medewerkers zichzelf kunnen inroosteren. Of u schakelt een 

adviseur in om mee te sparren. Welke investering dan ook, het zal op 

termijn zeker de moeite en het geld waard zijn!

Een beter resultaat
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2011 een aanvraag indienen. Per mkb-ondernemer kan een kleine en 

een grote voucher worden aangevraagd.

Kijk voor actuele informatie op: www.agentschapnl.nl/mobiliteitsvou-

chers of neem contact op via telefoon 088-602 34 00.

SBIR (maatschappelijke thema’s) 
De afkorting staat voor Small business innovation research. Onder 

deze naam kunnen diverse ministeries (tijdelijke) tenders open zetten. 

De thema’s, die veelal maatschappelijk gericht zijn, worden door deze 

ministeries bepaald. Er is een nieuwsbrief om op de hoogte te blijven 

van de thema’s die worden opengezet.

Kijk voor actuele informatie op: www.senternovem.nl/sbir.

WBSO (fiscale stimulering van R&D)
Sinds enige jaren kent de WBSO de Technische Onderzoeksprojecten. 

Tot deze technische onderzoeksprojecten behoort  bijvoorbeeld ook de 

inrichting van het fysieke proces, lean produceren, etc.

Kijk voor actuele informatie op: www.senternovem.nl/wbso 

IPC
Deze regeling is bedoeld voor groepen van 15 tot 35 bedrijven met een 

inhoudelijke samenhang, bijvoorbeeld omdat ze in dezelfde keten, regio 

of branche werken. Deze bedrijven voeren een meerjarig innovatietra-

ject uit. Zij geven zelf aan op welk terrein zij willen innoveren. Het kan 

hierbij gaan om producten, diensten, processen of een combinatie daar-

van. Een deel van de subsidie moet worden besteed aan gezamenlijke 

projecten. Daarnaast is er veel ruimte voor individuele projecten van de 

deelnemers. Een mkb-organisatie zonder winstoogmerk, bijvoorbeeld 

een brancheorganisatie, treedt op als penvoerder.

Kijk voor actuele informatie op: www.senternovem.nl/ipc of neem

contact op met  NL Innovatie via telefoon 088-602 55 97 of e-mail

ipcconcept@senternovem.nl.

  

MKB Mobiliteitsvouchers
Onder de naam slim reizen en slim werken is Agentschap NL een pro-

gramma gestart om mkb-bedrijven van 25 tot 250 werknemers mobiliteits-

advies op maat te geven. Hiervoor zijn vouchers beschikbaar. 

Er is een totaalbudget van drie miljoen euro beschikbaar. Zolang er 

budget beschikbaar is, kunnen ondernemers tussen 1 juli 2010 en 30 juni 
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Sociale innovatie Actie E
Binnen het ESF-programma is er een aparte actielijn voor sociale

innovatie: Actie E. Actie E is open voor bedrijven die projecten uitvoeren 

op de volgende thema’s:

Thema 1: arbeidstijdenmanagement: rooster flexibiliteit, slimmer

   pauzeren, arbeidstijden en ontkoppelen werk en werkplek. 

Thema 2: procesverbetering, gericht op interne werk- en taakverde-

ling: zelfsturing, verbeterteams, multi-inzetbaar personeel, 

taakroulatie en taakverrijking en uitwisseling van kennis en 

ervaring via bestaande en nieuwe technologieën.

Subsidiabele kosten bedragen ten minste € 50.000 en ten hoogste 

€ 160.000. Dat is voor mkb-bedrijven een hoge ondergrens, maar het is 

ook mogelijk om met enkele bedrijven samen, zoals een branche, een 

project aan te vragen. De looptijd van het project is van 2007 – 2013.

Kijk voor actuele informatie op: www.agentschap.szw.nl

Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BMKB)
Een brede ondersteuning voor mkb-ondernemers is de kredietfaciliteit 

BMKM. Het gaat hier om een borgstelling voor bedrijfsfinanciering 

ondernemingsbreed (of voor brede organisatietrajecten).

Kijk voor actuele informatie op: www.senternovem.nl/bmkb

Pieken in de Delta (gebiedsgerichte projecten)
Er zijn in Nederland zes regio’s aangewezen voor Pieken in de Delta 

(nu Sterktes in de Regio genoemd). De Subsidieregeling ‘Sterktes in 

de Regio’ is een regeling van het ministerie van Economische Zaken. 

Het doel van de regeling is het versterken van de Nederlandse eco-

nomie. Bedrijven en onderzoeksinstellingen kunnen subsidie aanvra-

gen om het ondernemers- en vestigingsklimaat in zes Nederlandse 

regio’s versterken:

Kijk voor actuele informatie op: www.senternovem.nl/pid of neem

contact op met Bert Broekhuis via telefoon 088-602 3437.
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Bedrijfsgerichte regeling sociale innovatie (BSI)
Deze regeling is open voor de provincies Zeeland, Brabant (West-Brabant) 

en Limburg. Binnen OP Zuid valt de regeling Sociale Innovatie Advies, 

een laagdrempelige manier voor mkb-ondernemers om extern advies in te 

huren voor sociale innovatie. Voor de aanvraag moet ten minste worden 

voldaan aan één van de vereisten. Het sociale innovatieadvies is gericht op:

- de organisatie van werkprocessen en flexibilisering

- talentontplooiing, employability en loopbaanbeleid

- participerende aansturing

Kijk voor actuele informatie op www.socialeinnovatiebrabant.nl.

Of neem contact op met: 073-6124325.

TNO
Voor kennisontwikkeling is EZ cofinanciering beschikbaar. Bedrijven 

kunnen (gezamenlijk) een aanvraag doen voor EZ cofinanciering bij 

TNO, waarbij zij voor het project 10% inleggen. TNO vult dat aan tot 

100%, waarbij de activiteiten voor dat project ook door TNO moeten 

worden uitgevoerd. Een combinatie van technologische en sociale in-

novatie heeft de meeste kans van goedkeuring. 

Kijk voor actuele informatie op: www.tno.nl. Of neem contact op met 

Fietje Vaas via e-mail fietje.vaas@tno.nl.

OOM
Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking is erg 

actief op het gebied van het verhogen van vakmanschap en stimuleren 

van vernieuwingen in de branche. Bijvoorbeeld via de skillsmanager om 

vaardigheden in kaart te brengen, een ervaringscertificaat of een ont-

wikkelbudget om werknemers te blijven ontwikkelen in de organisatie.

Kijk voor actuele informatie op: www.oom.nl.
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Opdrachtgevers

Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie

Syntens

Ontwerp en opmaak

Lens! communicatie, Rotterdam

Fotografie 

Willem de Roon (pag. 15)

Punkmedia.nl (pag. 25 en 35)

Emilia Fotostudio (pag. 45)

Druk 

Van Noort Printing

Redactie

Van Hooff Communicatie, Den Haag

De visie van Annemieke Roobeek (pag. 14-15) is gebaseerd op het 

interview door Danielle Gruijs in Wrap Up Special van Finext

Colofon

MKB Krachtcentrale was een pilot van:

Heeft u vragen? Neem dan contact op met een van de initiatiefnemers.

Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie
T 010 - 205 27 80

E informatie@ncsi.nl

I www.ncsi.nl

Syntens
T 088 - 444 0 444 

E informatie@syntens.nl

I www.syntens.nl

Vragen?
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Notities
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