'socialeinnnovatieisgeen
doel,maareenmiddel'
Peter Oeij is onderzoeherbij TNO en mede-4,ntettrlda het boeh 'Slimmer werhen en sociale innouatie - i.ntegraleorganisatieoernieuuing'. De behngri.jke boodschapin het boek:ak
je dnd,t d,atbet dintner kan, doebet dan, Verder kan dc medczeggenschap
daarin eenproactieoerol sbelen.
DoorAriovandercaag

op de laagsteniveaus rnoeten dan met
elkaar hun arbeidstijden regelen.Dat kan
bedreigend zijn voor de or, maar hec hoeft
niet. Een or zal in de veranderendearbeidsverhoudingen moeten meebewegen.'

technischeinnovariev:lr. Volgen' hen varieert het van het nieuwe werken tot zelfroosteren en slimmer werken. Met sociale irrnovatie kunje het innovatiefvermogen van

Toch noemt u in uw boek
eenbedrijfdat de or heeft
afgeschaft.
'Het gaat om hotel- en congrescentrum De
ZeeuwseStromen in Renesse.De traditionele gezagsverhoudingenhebben daar plaats-

een organisatie versterken.'
Kan de medezeggenschap daarin een relevante rol van betekenis spelen?

Omdat socialeinnovatie zo'n enorm paraplubegrip is, moet je eerstvaststellenover
welke vetanderingenje het hebr en welke rol
je als or daarin wilt spelen.Want sociale

De medezeggenschap is na de
oorlog gestart, Was er toen ook
al sprake van sociale innovatie?
'Na de TweedeVereldoorlog ontstond,
onder rnvloedvan de human relarionsschool en de sociotechnischebenadering,
steedsmeer het idee dat technologische vernieuwing prima is, maar dat die alleen maar

innovatie is geen doel, maar een middel. Ais
je als or altijd al proactiefbent, kun je dat
nu ook zijn. Een or kan zelf inr.r ling geven
aan het beantwoorden van de vraag wat hij

acceptabelis als ze leidc tot een goede kwaliteit van arbeid. Het moet zinvol werk zi.;n,
waar mensen niet van vervreemden.Dat

onder socialeinnovatie verstaat.Socia-le
innovariegaarnier alleenom het vernieu-

noemden we toen nog niet sociale innovatie. Maar er was al wel het streven naar ecn

wen van de organisatie, maar ook om de
ma-rima lebe nu tting , , anc om pec enr ie,
en
talenten. Ais je staatvoor het belang van de

balans. In die zin is er weinig nieuws onder
de zon. Alleen was het toen nog niet gekoppeld aan medezeggenschap.
maar meeraan

medewerkerskunje besluiten daat werk van
te rnaken-Als er vraagstukken aan de orde
zijn die te maken hebben met de werkgelegenheid, dan kunje zeggendatje een maxr-

de factor arbeid in het aigemeen.Dat ligt
nu waa anqers.

malebenurrng wrlt van de comperencies
en
ta-lentenvan alle medewerkers.Jekunt dat
brede begrip zelfdus heel goed invullen. Als
je proacriefdrerol n aar1eroetrekt.it er een
heleboel te winnen. Ook als een directie nog
niet zo ver is, kun je als or die initidrende rol
op je nemen.'

www.orinformatie.nl

ging door werknemers. Maar minder in de
traditionele zin en meer in de sfeervan volwassenarbeidsverhoudingen.Een voor.
beeld. Onder de noerner socialeinnovane
wint zelfroosteren aan belang. Verknemers

Wat moeten we precies verstaan
onder sociale innovatie binnen
organisaties?
'Veel organisatiessteken het heel breed rn.
Die verstaan er alles onder wat niet onder

'Sociale innovatie zouje kunnen zien als
een verandering dieje doorvoert. Een or kan
besluiten er betrokken bij te willen zi1n.

op ondernemingsniveau. Op brancheniveau
en bij cao's worden er meer kaderafspraken
gemaakt. Ik denk dat een organisatie nog
sreedsbaat heefrbii eenverregenwoordi-

gemaaktvoor management op basisvan vertrouwen. Bepalendis dan niet wat er formeel
vastligt, maar welke verwachcingenjeover
en weerhebr.Managersen medewerkers
beschikken dan over de nodige competenties om met elkaar te communiceren, te
onderhandelen en goedeafspraken te
maken.
Medezeggenschapheeft niet langer een plek
in de hiErarchie,maar is de praktijk bij de
dagelijksegang van zaken. De leden beoordelen elkaarswerk, kiezen hun teamleider,
nemen nieuwe leden aan, ofontslaan ze, Er
wordr veelaandachtgegeven
aan her rranen
van de medewerkers
om ze mer dejuisre
competenties uit te rusten. Dit alles om te
voorkomen dat niet alleen de mensen drc
van zichzelfal goed gebekt zijn, het voor het
zeggenhebben'.

Past een instimut als eel or
volgens u nog wel in deze huidige tijd?
'Er is een zekerespanning. Los van het
onderwerp sociale innovatie zieje dat er op
het gebied van arbeidsverhoudingen sprake
is van een voortschrijdende individuaLsering. Er wordt meer gestuurd op maatwerk
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