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De Sociale Innovatie Prijs 2018  

• FNV Bouwen en Wonen heeft in 2016 besloten het thema Sociale innovatie hoger op de 

vakbondsagenda te zetten. In de bouw is in toenemende mate aandacht voor technologische 

innovatie maar veel te weinig voor sociale innovatie, de menselijke factor. Wil 

technologische ontwikkeling in bedrijven een succes worden dan zullen de medewerkers 

‘’meegenomen” moeten worden. Het gaat om verbetering en vernieuwing van de rol 

(meedenken, meepraten, meebeslissen) en positie (functie-inhoud, werkorganisatie) van de 

werknemers.  Uit onderzoek blijkt dat investeren in sociale innovatie positief uitwerkt op 

plezier in het werk en bedrijfsresultaten.  

De FNV benadrukte het belang van het thema Sociale Innovatie tijdens studiedagen in 2016 

(met de TU Delft Bouw Campus) en 2017 (in Facet). Om bedrijven en werknemers te 

stimuleren zal bovendien vanaf 2018 de Sociale Innovatieprijs FNV Bouwen en Wonen 

worden uitgeloofd. 

• Het reglement voor de prijs is opgesteld tijdens Sectorraad van 23 april 2018. 

• De belangrijkste beoordelingscriteria voor de jury zijn hierbij: 1. Is er sprake van een integrale 

aanpak binnen het bedrijf: samenhangende interventies op de gebieden werkorganisatie, 

personeelsbeleid/HRM en arbeidsverhoudingen; 2. Is er sprake van integrale aanpak in de 

gehele keten; 3. Verschaft de werkorganisatie medewerkers voldoende kwalitatief 

hoogwaardig werk, waaronder autonomie, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;            

4. Bevordert het personeelsbeleid competentie-ontwikkeling en een goede work-life balance 

(o.a. mogelijkheden voor deeltijdwerk); 5. Worden de arbeidsverhoudingen gekenmerkt door 

respect, vertrouwen en participatie; 6. Is er brede betrokkenheid bij de interventies;              

7. Is er brede betrokkenheid van werkenden in de zin van mensen in vaste dienst, in tijdelijke 

dienst en zelfstandigen zonder personeel; 8. Is er bij de interventies betrokkenheid vanaf het 

begin; 9. Kenmerkt het bedrijf zich door het ontbreken van schijnconstructies en heeft het 

een goed Arbo- en MVO beleid; 10. Betrokkenheid van werknemers bij de ontwikkelingen in 

de organisatie is van cruciaal belang. 

• De leden van de jury zijn: Rosetta Kooiman (directeur van SBI Formaat), Gerrit de Heer 

(BuildingChanges), Tjeerd Willem Hobma (directeur Volandis) , John Kerstens (Tweede 

Kamerlid PvdA) en Frank Pot  (emeritus hoogleraar Sociale Innovatie Radboud Universiteit 

Nijmegen). De jury kwam vanaf mei 2018 drie keer bijeen en maakte op 6 november 2018 

een laatste afweging. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

• Op diverse manieren zijn bedrijven geworven om zich aan te melden als goede voorbeelden 

van toepassing van sociale innovatie in de bouwsector, onder meer via advertenties in 

vakbladen als Cobouw en via de netwerken van bestuurders van FNV Bouwen en Wonen. 

Bedrijven konden zich aanmelden tot begin september. 

• Uit de bedrijven die zich hebben aangemeld, heeft de jury in zijn beraad van 27 september 

2018 er 3 gekozen om te bezoeken: Binx Smartility in Groenlo, Vermeulen Bouwbedrijf in 

Rijen en Ter Steege Bouw Vastgoed in Rijssen. Elk bedrijf is bezocht door de voorzitter en een 

wisselend lid van de jury. Tijdens de bezoeken is gesproken met vertegenwoordigers van de 

directie en vertegenwoordigers van het personeel. Vervolgens is van elk bedrijf een 

bouwplaats bezocht, waar gesproken is met de uitvoerder en het bouwproject is bekeken. 

Tijdens deze bezoeken zijn filmopnames gemaakt in opdracht van FNV Bouwen en Wonen. 

• In zijn vergadering van 6 november 2018 heeft de jury de bedrijfsbezoeken besproken en 

vastgesteld dat deze 3 bedrijven in aanmerking komen voor een nominatie voor de sociale 

innovatieprijs. Tevens heeft de jury de prijswinnaar aangewezen. 

• Op 14 december 2018 zijn de genomineerde bedrijven in het zonnetje gezet tijdens een 

feestelijke bijeenkomt bij FNV Bouwen en Wonen en is de prijs uitgereikt door de voorzitter  

van de FNV Han Busker. 

• De volgende ronde voor de FNV Bouwen en Wonen Sociale Innovatieprijs zal zijn in 2020. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Binx Smartility 

Binx Smartility in Groenlo heeft een forse verbeterslag gemaakt door de integratie van bouwbedrijf 

en installatiebedrijf. De teams op kantoor reiken over traditionele grenzen van bouw- en installatie-

ontwerp. Men noemt het ook wel co-creatieteams. Ze overleggen zelf met de klant. Die integratie 

werkt prettiger, met minder fouten en met minder oponthoud gedurende het bouwproces. De teams 

worden gecoacht door de bedrijfscoach, die in een niet sociaal innovatief bedrijf  technisch directeur 

zou worden genoemd. 

Er zijn regelmatig kennissessies, waarvoor iedereen een voorstel kan doen. Wie het leuk vindt kan 

meedoen. Het gaat over serieuze zaken zoals de overgang van functies naar rollen, duurzaamheid, 

legionella, smart buildings en data gestuurd werken. De HR-coach gaat zich door middel van een 

cursus van 6 maanden aan de Fontys hogeschool bekwamen in het bevorderen van ‘werkgeluk’. 

Leren doet men ook van elkaar in zogenaamde duo’s van ervaren mensen en mensen die onlangs van 

school zijn gekomen. 

Het in 2017 geopende kantoorgebouw is modern en open. De bedrijfskleur roze is overal gebruikt. 

Het is een inspirerende omgeving. 

Er zijn meer flexwerkers dan mensen onder contract (40 : 21). Bij de bouw worden behalve de 

uitvoerder van Binx vooral flexwerkers ingezet. Als een ZZP’er een jaar goed heeft gewerkt komt hij 

in beginsel in vaste dienst. De werkorganisatie op de bouwplaats is traditioneler dan die op kantoor. 

Op de vraag “wat is er bijzonder aan het werken bij Binx” antwoordde iedereen van de vaste 

medewerkers die we hebben gesproken: “de vrijheid en de eigen verantwoordelijkheid”. “Je moet 

hier zelfstandig kunnen en willen werken”. 

De jury is van mening dat Binx Smartility een goed voorbeeld is van sociale innovatie, van gelijktijdige 

vernieuwing van werkorganisatie, personeelsbeleid en arbeidsverhoudingen, met name op kantoor 

en wat het UTA-personeel betreft. De jury adviseert om na te gaan hoe de sociale innovatie naar de 

bouw zelf kan worden doorgetrokken. 

 



 

 

 

 

Vermeulen Bouwbedrijf 

Vermeulen Bouwbedrijf in Rijen heeft een grote verandering doorgemaakt sinds de huidige directeur 

(vierde generatie) het bedrijf 3 jaar geleden van zijn vader overnam. De traditionele hiërarchische 

organisatie is omgevormd tot zelfsturende teams op basis van verschillende product-markt-

combinaties (nieuwbouw, onderhoud e.d.). Functies (ook directeur, teamleider, uitvoerder) zijn 

rollen geworden. Deze teams bestaan uit UTA-personeel en bouwpersoneel. ‘Directeur’ en staf 

vormen het ‘team ondersteuning’. De productieteams doen eigen acquisitie, nemen zelf mensen aan. 

Ze komen niet met elkaar in concurrentie omdat de waarden zoals neergelegd in de ‘cultuuragenda’ 

verwijzen naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het bedrijf. Vertrouwen en 

verantwoordelijkheid waren zichtbaar en voelbaar bij iedereen die we spraken. De teams hebben 1 x 

per maand formeel overleg. Dan wordt besproken hoe het ging, hoe het beter kan en hoe iedereen 

er zelf in staat, inclusief persoonlijke ontwikkeling. 

Iedereen krijgt prestatie-updates, iedereen is aanspreekbaar. In de ‘cultuuragenda’ staat hoe je op de 

juiste manier feedback kunt geven en ontvangen. Dat is met een externe professional geoefend en 

wordt al hier en daar gedaan. Een bredere toepassing wordt gestimuleerd. 

Het voorheen traditionele kantoor is volledig verbouwd. Er zijn nu open ruimtes, waar ook de huidige 

en vorige directeur een plek zoeken; de voormalige directiekamer is ontvangstkamer geworden. Ook 

bouwpersoneel komt nu op kantoor.  

De scheiding kantoor - bouw is fysiek en mentaal vrijwel opgeheven. Niet alle oudgedienden hebben 

deze verandering willen meemaken, maar er zijn voldoende enthousiaste jongeren ingestroomd. 

Er zijn ongeveer 35 mensen met een vast contract. Er zijn 5 – 7 ZZP’ers die min of meer vast 

bijspringen als dat nodig is. Ze worden hetzelfde behandeld als de vaste krachten. Jonge ZZP’ers die 

goed bevallen wordt gevraagd in vaste dienst te komen. De gedachte is dat het risico van 

overcapaciteit ruim opweegt tegen het voordeel van mensen in vaste dienst hebben die de 

werkwijze en de cultuur kennen. 

De jury is van mening dat Vermeulen Bouwbedrijf in alle opzichten een sociaal innovatief bedrijf is. 

Het zal uiteraard nog de nodige inspanning vragen om de veranderingen te borgen. 

 



 

 

 

 

Ter Steege Bouw Vastgoed 

Bij Ter Steege Bouw Vastgoed staat aandacht voor mensen en betrokkenheid bij mensen centraal. 

Dat gaat zowel over de ontwikkeling in het werk als ook over bijzondere gebeurtenissen in het 

privéleven. Dit serieus nemen van de medewerkers heeft de vierde generatie Ter Steege van de 

voorouders meegekregen. Het is een vanzelfsprekendheid. Iedereen die we vroegen wat er bijzonder 

is aan Ter Steege zei: “De sfeer in het familiebedrijf”. Mensen blijven er lang werken. Het Fundament 

bestaat uit de waarden ‘betrokken, betrouwbaar, bekwaam’. Mensen kunnen zich ontwikkelen. 

Eigen initiatief wordt gewaardeerd. Mensen van verschillende werkmaatschappijen nemen deel aan 

expertisegroepen, bijvoorbeeld over HR, gasloos bouwen, ICT. Jongeren kunnen de positie van ‘quick 

starter’ krijgen met speciale ondersteuning. 

De verhouding vast – flex is 310 : 62. De flexwerkers worden zoveel mogelijk op dezelfde manier 

behandeld als de mensen in dienst. Er is bewust ruimte voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. 

Directie en OR beoordelen het overleg als goed. 

Het kantoor is modern ingericht, kamers met glaswanden, directiekamer. 

In het kader van MVO (MaatschapWij) is er aandacht voor de omgeving, zoals overleg met de buurt 

waar bouwprojecten komen en ook goede doelen waar medewerkers van Ter Steege bij zijn 

betrokken. Bewegen wordt gestimuleerd en ook financieel ondersteund. 

De jury is van mening dat Ter Steege een sociaal innovatief bedrijf is, met name wat het 

personeelsbeleid en de arbeidsverhoudingen betreft. De organisatie van het werk is nog tamelijk 

traditioneel. ‘Lean’ gaat hier vooral over efficiency. Maar door de participatieve stijl van leiding geven 

kunnen medewerkers hun stem makkelijk laten horen. Voorgenomen veranderingen worden met 

medewerkers besproken, bijvoorbeeld hoe je huizen afbouwt (van boven naar beneden of van 

beneden naar boven). Medewerkers en directie zijn zo tevreden dat je het hierbij zou kunnen laten. 

De jury adviseert toch om na te gaan hoe in de werkorganisatie meer verantwoordelijkheden en 

vooral ook bevoegdheden lager in de organisatie bij medewerkers en bij teams kunnen worden 

gelegd. 

 



Beslissing over de winnaar 

Alle drie de genomineerde bedrijven voldoen aan de 9 criteria, maar in verschillende mate. De 

winnaar is geworden Vermeulen Bouwbedrijf. Dat bedrijf scoort volgens de jury het hoogst op de 

criteria integrale aanpak (criterium 1) en brede betrokkenheid van werkenden (criterium 7). 

 

Utrecht, 14 december 2018 


