
Het Kenniscentrum sociale innovatie is tot stand

geKomen met steun van de provincie Fryslân,

de gemeente leeuwarden, Het europees Fonds voor

regionale ontwiKKeling en Het samenwerKingsverband

noord nederland.

wij danken onze subsidiepartners, het college  

van bestuur, de stuurgroepleden en alle schools  

van stenden hogeschool, onze raad van adviesleden, 

ons inspiraad en de – inmiddels vele – partners 

die ons inspireren en het ons mogelijk maken

activiteiten en projecten te starten en te 

realiseren.

in het bijzonder bedanken we allen die aan dit 

inspiratieboek hebben bijgedragen.
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sociale innovatie – inzichten en vergezichten
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p.6-7 \\ vele wegen

vele wegen  

Wie zich verdiept in sociale innovatie kan er niet omheen:  

er bestaat een wereld aan stromingen en initiatieven. Hoe zou 

je een aantal daarvan kunnen verkennen, bundelen en verbinden? 

Een aanzet daartoe is dit boekje. Tal van mensen hebben hieraan 

meegewerkt, om te laten zien wat sociale innovatie betekent voor 

hen en wat het kan betekenen voor anderen. In de overtuiging dat 

het geheel meer zal zijn dan de som der delen.

Nadat innovatie zich een eeuw lang heeft geconcentreerd op het  

technische vlak, wordt de roep om vernieuwing op het sociale vlak 

steeds luider. Die roep krijgt gehoor via een groeiend aantal  

initiatieven vanuit steeds weer nieuwe invalshoeken. Hoe meer  

invalshoeken we leren kennen, des te meer mogelijkheden we  

krijgen om een werk- en leefklimaat te creëren waarin mensen  

zich maximaal kunnen ontplooien. Natuurlijk zijn we niet volledig 

in dit boekje. Dat is onmogelijk. Ook geven we geen sluitend  

antwoord op de vraag hoe we sociale innovatie tot een succes  

kunnen maken. Wel kunnen wij als kenniscentrum met en voor u  

als (kennis)partner een goede gids zijn.

  

Het Kenniscentrum is een onderdeel van de School of Business  

van Stenden hogeschool waar veel expertise is gebundeld.  

Het doel is de Noordelijke kennisregio strategisch te versterken 

door duurzame sociale innovatie op basis van co-creatie.  

De onderzoekslijnen van het Kenniscentrum voor de komende jaren 

zijn hierop gericht en bieden inspiratie voor lectoren, studenten 

en het bedrijfsleven. Ook blijven we regionaal sociale innovatie  

aanjagen via activiteiten en experimenten.

Ongetwijfeld zullen we met elkaar in de toekomst nog tal van  

interessante routes ontdekken. En wie buiten de gebaande paden  

durft te treden, kan zelfs een compleet nieuwe weg vrijmaken.

Tony van Acquoy, Programmamanager Kenniscentrum Sociale Innovatie

Ann Mannen, Head of School, Business School

Stenden hogeschool, Leeuwarden



p.8-9 \\ tien inzichten

tien inzichten  

Hoe leg je nieuwe ver-
bindingen voor sociale 
innovatie? Dat begint 
met inventariseren: 
wat gebeurt er en waar? 
Wie zijn er actief? 
Welke wegen worden 
bewandeld? Tien verte-
genwoordigers uit het 
veld presenteerden  
hun ideeën in twintig  
beelden die elk twin-
tig seconden werden 
vertoond: Pecha Kucha.



“Eigenlijk is het raar dat ik jullie hier sta te vertellen hoe de 
wereld in elkaar steekt.” Eric de Groot, zelfbenoemd architect van 
bijeenkomsten, weet als geen ander dat dergelijk eenrichtings-
verkeer passé is. Zijn methode: “Laat de controle varen en zorg 
dat mensen mee kunnen doen. Dan gebeuren de waanzinnigste 
dingen.” 
   
Een serie voorbeelden van vergaande controle trekt aan ons 
voorbij: een politieagent voor een monitor, traditionele managers 
hoedend over braaf werkvolk, een leeuwentemmer die triomfan-
telijk staat te grijnzen voor zijn gehoorzame dieren, Kim Jong-
il en zijn zoon. “Als je goed kijkt zie je dat dit op wantrouwen is  
gebaseerd.”

Zo kan het ook. We zien uitgelaten muzikanten op een podium. 
“Als je de controle laat varen en de inspiratie haar werk laat 
doen, dan krijg je dit soort taferelen. En wie is hier eigenlijk de 
baas?” Een menselijke toren van tientallen mensen, meters hoog.  
“Ik heb goed gekeken, maar ik zie niet wie hier nou de leiding  
heeft. En toch komen ze heel hoog.”

“Hier komt het vandaan.” Een ouderwetse schoolklas; kindertjes 
braaf in het gelid, juffrouw ervoor. “Dat zit nog steeds in ons 
hoofd, in onze manier van doen.” Een grote groep volwassen-
en kijkt verveeld dezelfde kant op. “Ik heb zo te doen met die 
mensen. Terwijl het ook anders kan.” In het volgende voorbeeld 
zijn ze met zijn allen in een probleem gedoken: discussie,  
interactie, contact. “Er is heel weinig voor nodig om dat aan te 
zetten bij mensen. Zorg dat dat ze mee kunnen doen, dat ze de 
vragen krijgen waardoor ze geprikkeld raken.”

Samenwerken, verbinden, overleggen, elkaar betrekken. Eric illu-
streert de potentie daarvan met de Apollo 11, de raket die in 1969 
op de maan landde. “Bedenk maar eens wat er in die tijd gedaan 
moest worden om dat voor elkaar te krijgen. Dat is het werk 
van een onwaarschijnlijk groot team. Die kracht hebben we de  
komende jaren nodig, simpelweg omdat we een paar overlevings-
vraagstukjes hebben. Laten we beginnen met de manier waarop 
we elkaar inspireren.”

p.10-11 \\ tien inzichten \\ Mindmeeting \\ Eric de Groot

Laat 
de 

controLe 
varen

Eric de Groot is architect van bijeenkomsten bij  

zijn bedrijven Mindmeeting en De Wet van Thomas.  

Meer informatie vind je op: www.mindmeeting.org  

en www.dewetvanthomas.com



“Zonder goede  
en gezonde  
medewerkers heeft 

een bedrijf geen toekomst.” Zo schreven Paul ter Wal 
en Bernhard Nanninga in tijdschrift ‘Het Ondernemers-
belang’. “Vitaliteit gaat niet over ziekte. Vitaliteit 
betekent: duurzame inzetbaarheid. Zorgen dat mensen 
gezond en verantwoord aan het werk gaan.” De bevol-
kingspiramide verandert; het aandeel ouderen neemt  
toe. Maar als een steeds groter deel van de bevolking 
niet in staat is tot werken, gaat het mis met ons land.  
“Bedrijven hebben te maken met 5,5% verzuim, terwijl 
2,5% het maximum is wat ze zich kunnen veroorloven.” 

Duurzame 
inzetbaarheid

p.12-13 \\ tien inzichten \\ Focus op vitaliteit \\ Paul ter Wal

Verzuimmanagers hebben hun handen vol aan zieke 
werknemers en stellen alles in het werk om de  
verzuimpercentages terug te dringen. Tevergeefs. 
“Tachtig jaar lang hebben we ons beziggehouden met 
curatie: iemand valt uit en we kijken wat we daartegen 
kunnen doen.” We konden het ons veroorloven, want 
de economie was booming. Er waren genoeg gezonde  
wachtenden op de arbeidsmarkt en het aantal zieken 
vormde geen bedreiging voor de continuïteit van het 
bedrijfsleven. Maar dat was toen. “Het is tijd om ons 
te concentreren op preventie. Dat betekent veranderen 
van gedrag. Daarvoor hebben we mensen in het bedrijf 
nodig die ons motiveren gezond te leven; meer in  
evenwicht met onszelf, met onze sociale omgeving en 
met ons bedrijf.” Een van de initiatieven is het BRAVO-
kompas van het Nederlands Instituut voor Sport en  
Bewegen. Speciaal voor bedrijven die hun medewerkers 
willen verleiden tot gezonder leven: meer Beweging, 
minder Roken, minder Alcohol, gezonde Voeding en 
voldoende Ontspanning. “Het gaat om bewustwording; 
besef van waar we mee bezig zijn.” Het nieuwe en 
gezonde werken gaat om een andere manier van  
werken, waarbij de aandacht van de medewerker als 
‘human resource’ verschuift naar de medewerker als 
‘human being’.

De citaten zijn van Paul ter Wal, adviseur en 

professioneel spreker in de markt van vitaliteit,

gezondheid en inzetbaarheid.  

Ga voor meer informatie naar www.paulterwal.nl
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“ Neen, de oorlog heb ik niet meegemaakt.  
Mijn generatie is opgegroeid in een wereld van 
overvloed. Graag wil ik jullie meenemen in mijn 
wereld. Daarin zijn voor iedereen veel mogelijk-
heden om te doen wat hij/zij belangrijk vindt, 
op plekken die er voor hem/haar toe doen. Er is 
nog nooit zo veel kennis toegankelijk geweest 
als nu. Ongeacht je afkomst heb je toegang 
tot die kennis. Je kunt worden wat je wilt. Op 
Wikipedia vind je alle informatie. En via nieuwe 
media als LinkedIn, Hyves, Facebook en Twitter 

zijn mensen gemakkelijk te benaderen. Ook 
mensen die je niet kent. Dat biedt mogelijkheden 
om vriendjes te vinden die dingen doen waar jij 
niet goed in bent. Durf te vragen: wie komt mij 
helpen? Nils Roemen zei ooit: ‘doe waar je hart 
een salto van maakt.’ Ik heb besloten alleen nog 
te doen waar mijn hart een salto van maakt. Dus 
ik moet samenwerken met mensen die andere 
salto’s aan het maken zijn. Zo probeer ik mijn 
steentje bij te dragen. Wat kun jij bijdragen aan 
de wereld om je heen?”

“ Ik heb 
 besloten
 alleen te doen
 waar mijn 
 hart een salto
 van maakt”

p.14-15 \\ tien inzichten \\ De nieuwe medewerkers van Generatie Y \\ Fanny Koerts

De nieuwe 
medewerkers 
van Generatie Y

S
lim

, s
ne

l e
n 

so
ci

aa
l, 

zo
 t

yp
ee

rt
 m

en
 ‘G

en
er

at
ie

 Y
’, m

aa
r o

ok
 a

ls
 lu

i, 
ro

ndhangend en oppervlakkig. Inmiddels zijn ‘de nieuwe medewerkers’ alweer een jaar of tien op de arbeidsm
arkt en daar doen ze... waar ze zin in hebben. Fanny Koerts

 is
 h

et
 le

ve
nd

e 
be

w
ijs

. Z
ie

 h
aa

r i
n 

het p
ark met een laptop op schoot  

en
 je

 z
ou

 z
om

aa
r 

de
nk

en
: d

ie
 h

an
gt

 ro
nd

, i
s 

du
s 

lu
i e

n 
va

st
 ook oppervlakkig. Spreek haar aan en ontdek: ze is slim, snel en sociaal. M

aakt dat haar het prototype van de nieuwe medewerker? Toch niet, w
ant z

e 
be

sl
oo

t ‘
ei

ge
n 

ba
as

’ t
e 

word
en. Zo gaat dat met 

ty
pe

ri
ng

en
: j

e 
ko

m
t t

ot
 e

en
 g

em
id

de
ld

e 
m

et
 d

ank aan de uits
chieters naar boven en beneden. Een kleine minderheid voldoet aan het gem

iddelde. Fanny Koerts is een typische 
ui

ts
ch

ie
te

r. 
M

et
 e

en
 boodschap.

Fanny Koerts, www.fannykoerts.nl



p.16-17 \\ tien inzichten \\ De Digihuis–formule \\ Lisa van der Sommen

“Kom op bedrijven. 
 Geef ons de Kans...”

“ Jongeren willen gaan en staan waar  
 ze willen. Maar kan dat ook met 
 de gevestigde orde achter ons?”

“ Wij zijn wereldburgers. Ik ben   
 half Nederlands, half Ghanees. 
 Ik wil de wereld in. Maar hoe?”

Ze is de jongste in het geZelschap met een  
visie op sociale innovatie: lisa van der  
sommen. in haar digihuis creëert Ze een 
ontmoetingsplek voor jongeren, bedrijven 
en scholen, om Zo een brug te slaan tussen 
de digitaal georiënteerde jeugd en de  
gevestigde orde. Ze praat met een glimlach, 
maar wie goed luistert, hoort de alarmklok. 

“ Er is zo veel sociaal kapitaal.  
 En wat doet de gevestigde orde? 
 Ze communiceert niet met ons.”

“ Kom op bedrijven. Geef ons de kans  
 om wat wij kunnen voor jullie in  
 te zetten!”

“ De gevestigde orde moet anders   
 kijken naar jongeren en anders 
 met hen communiceren. Zet sociale  
 media in om ze te bereiken: 
 Facebook, Twitter en YouTube.”

“ Maar we hebben niet alleen een   
 online platform nodig. Ook een   
 offline platform moet er zijn. 
 We hebben iemand nodig die ons   
 leert onze eigen krachten te   
 vinden.”

“ Kijk naar de jongeren op straat.  
 Ze kunnen dealen, dus ze kunnen  
 ook risico’s inschatten... 
 Maar er is niemand die ze helpt  
 vooruit te komen.”

“ Dit kan anders. Dit moet anders.”

“ Een voorbeeld. Op het station   
 stapt een jongen uit de trein,   
 scheldend en vloekend. Mensen 
 lopen van hem weg. Ik ga naar 
 hem toe. Als ik vraag wat er 
 aan de hand is, legt hij uit 
 wat er net is gebeurd. Zo kan 
 het dus ook.”

Lisa van der Sommen vind je op www.y-creatives.com



Wat is er mis met democratie?
We zitten met zeven mensen om tafel. 
Eén heeft een voorstel. De eerste 
vier stemmen zijn vóór. In een  
democratie hoeven we de laatste  
drie mensen niet meer naar hun  
mening te vragen, want we hebben  
al een meerderheid. Maar misschien 
hebben zij wel een zwaarwegend  
argument tegen. De democraat hoeft 
dit argument niet meer te horen;  
in zijn systeem kan men besluiten 
nemen die een minderheid zeer sterk 
benadelen.

Hoe werkt de sociocratie?
In de sociocratie wordt iedereen  
gehoord en beslist iedereen mee. 
Mensen zijn niet gelijk, maar ze 
zijn wel gelijkwaardig bij de  
besluitvorming. De praktische 
uitvoering hiervan is vastgelegd in 
de sociocratische kringorganisatie 
methode (SKM). Deze deelt een  
organisatie op in ‘kringen’.  
Iedereen in de organisatie maakt 
deel uit van een kring en alle  
kringen zijn onderling gekoppeld. 

Elk besluit wordt genomen  
volgens het principe van consent.  
Dat betekent dat een besluit pas 
wordt genomen als geen van de  
kringleden beargumenteerd en over-
wegend bezwaar hiertegen heeft.  
 
“Elk mens heeft gelijk vanuit zijn 
eigen perceptie.”
Coach & counselor Marten Disberg 
is sociocraticus. Hij groeide op 
in een wereld waarin besluitvorming 
plaatsvond in een kleine toplaag  
met een meerderheid van stemmen.  
Het bleek minder ideaal dan gedacht; 
beslissingen van de top zijn vaak 
funest voor de uitvoerenden.  
Marten Disberg organiseerde daarom 
het adviesbureau Reekx volgens  
sociocratische principes. “Elk mens 
heeft gelijk vanuit zijn eigen  
perceptie”, zo licht hij toe. 
“Wil je een besluit nemen, dan  
vraag je iedereen in de organisatie: 
‘kun je daarmee leven?’ Dat vraag  
je ook aan de beroemde dwarsliggers. 
Als je ook hen erkent, heb je al 
snel geen dwarsliggers meer.”

Mensen
zijn
niet
gelijk 
Wel 
gelijkWaardig

p.18-19 \\ tien inzichten \\ De Sociocratie \\ Marten Disberg

Dieper de sociocratie induiken? Neem contact op met 

Marten Disberg via www.martendisberg.nl



Michiel Wijgmans denkt hardop na terwijl hij het publiek een foto van een antieke waterkoker laat zien. “Dit is een  
fluitketel, je stopt hem in het stopcontact en je hebt een waterkoker. Twee dingen, je voegt ze samen en je hebt innovatie.  
Maar welke dingen moet je samenvoegen voor sociale innovatie? Veel mensen en een gemeenschappelijk doel?” 

Uiteindelijk komt Michiel tot de volgende formule: sociale innovatie = herontdekken van kwaliteit in sociale interactie.  
“Herontdekken, want er ging veel mis in de industriële revolutie.” We zien dat daar nog volop voorbeelden van zijn, zoals  
het gloednieuwe fietspad waar paaltjes in de rijbaan fietsen onmogelijk maken. “Maar er gaat ook veel goed.” Op het  
gevangeniseiland Bastøy voor de Noorse kust bijvoorbeeld, waar zware criminelen met succes worden klaargestoomd  
voor de maatschappij. 

p.20-21 \\ tien inzichten \\ Great Place To Live \\ Michiel Wijgmans

“Die gevangenisdirecteur durfde een experiment aan te gaan met vertrouwen op een goede afloop.” Daarin zitten  
volgens Michiel twee van de succesfactoren van sociale innovatie: lef en vertrouwen. Het derde ingrediënt is  
integriteit. “Als je integer bent over je doelen, zegt wat je wilt en wie je bent en daar ook naar handelt, kun je  
kwaliteit gaan herkennen en herontdekken.”  

En zo ziet dat er in de praktijk uit: een man zit tussen het vuilnis op straat piano te spelen. “Deze man heeft  
kwaliteiten en hij durft ze in te zetten. Geheel belangeloos, gewoon omdat hij het leuk vond.” En de vrouwelijke 
protestant die bloemen uitdeelt aan de oproerpolitie tegenover haar? “Volgens mij dacht zij: iedereen doet zijn best 
om een goed mens te zijn. Zelfs in dat moment zag zij kwaliteit: de intentie van de oproerpolitie. En ze benadrukte 
die met een bloem.”  
 
En dat is wat Michiel ook doet met Great Place To Live: kwaliteit herkennen en dat in de vorm van een krant en een 
bijeenkomst met elkaar delen. “We moeten alleen het lef hebben om het te proberen. Dóe maar gewoon, stapje voor 
stapje, heb vertrouwen. En het is nog leuk ook.”

Michiel Wijgmans is voorzitter van Great Place To Live,

een netwerk van pioniers die met lef, liefde en

integriteit de wereld bestormen. Meer informatie vind

je op: www.greatplacetolive.nl



p.22-23 \\ tien inzichten \\ Ondernemerschap, Innovatie en Kenniscirculatie \\ Jan Waalkens

Het  
nieuwe  
werken, 

“Sociale innovatie is niets nieuws. Het is  
altijd onderdeel geweest van technische  
innovatie.” Sociale innovatie is zelfs een  
voorwaarde voor inspiratie, betoogt Jan 
Waalkens, lector Ondernemerschap, Innovatie 
en Kenniscirculatie bij Stenden hogeschool.  
“Niet voor niks werd in de jaren vijftig van  
de vorige eeuw al gepleit voor organisch  
organiseren. Dat is de sleutel voor succes.” 
Innovatie komt niet zomaar. “Het heeft  
nog altijd iets mysterieus. Je kunt het niet 
programmeren en zeggen: morgen wil ik iets 
nieuws. Maar dat willen we wel, morgen willen 
we nieuwe ideeën. Heel vervelend voor  
managers, want wat moeten ze nou?” Niet 
managen! Mensen vrijlaten en ondernemer-
schap belonen. “Als je leuke dingen hebt 
bedacht, ga je feestvieren, maar de andere  
kant van de medaille is dat je mislukte  
experimenten niet moet bestraffen.”

De realiteit is echter het tegenovergestelde. 
“We worden helemaal ingeperkt met regels, 
verboden en dergelijke. Daardoor zitten we 
vast en gaan we geen nieuwe dingen doen. 
Sterker nog: nieuwe dingen doen is heel 
gevaarlijk. Want nieuwe dingen doen, dat kan 
ook fout gaan. En wat gebeurt er als het fout 
gaat? Dan komt de baas en die geeft je een  
tik op je vingers.” 

Zulke toestanden zijn dodelijk voor een  
innovatief klimaat. De oplossing heet  
‘het nieuwe werken’... of ‘slimmer werken’.  
“Je doet dat door mensen meer vrijheid te 
geven, minder regels te gebruiken. En wat 
blijkt dan: je hoeft die mensen ook niet meer 
echt te controleren. Ze gaan juist meer werken 
in plaats van minder. Ze leveren spontaan hun 
bijdrage en werken vanuit een intrinsieke  
motivatie.” Mensen maken meer uren dan 
daarvoor, maar werken op andere momenten 
van de dag: niet per se tussen negen en vijf. 
“Toch heb je wel knopen in het netwerk nodig, 
dus mensen blijven bij elkaar komen op  
kantoor.” Die kantoren gaan er wel anders 
uitzien en de kosten voor huisvesting kunnen 
omlaag. “Alles bij elkaar levert dat dus 
bezuinigingen én winst op.”

“organisch organiseren is de sleutel voor succes”

Jan Waalkens is lector Ondernemerschap, Innovatie en 

Kenniscirculatie bij Stenden hogeschool.  

Meer informatie vind je op: www.stenden.com



 

Wie de baas is mag het zeggen

“Geld is geen middel meer, het is een doel geworden.” Aan het woord is  
Fred Hendriks. Hij pleit voor het terugdringen van het Anglo-Amerikaanse  
‘fast management’ ten gunste van het Rijnlandse ‘slow management’.  

Anglo Amerikaans

Anglo-Amerikaans betekent: rationaliseren. Bio-industrie en monocultuur zijn 
het gevolg, met plofkippen en watertomaten, waar kraak nog smaak aan zit.  
Hier profiteren aandeelhouders van maximale winsten ten koste van  
consumenten die belang hebben bij gezond en lekker eten.

Individualisme

“We doen dat ook met mensen”, zegt Fred Hendriks. Hij toont een kantoortuin 
waar mensen in kleine hokjes ieder hun afgebakende taakje uitvoeren: “Inten-
sieve menshouderijen.”

p.24-25 \\ tien inzichten \\ Rijnlands organiseren \\ Fred Hendriks

Regels zijn regels
We knippen organisaties op in stukjes en vinden het belangrijker dat mensen zich  
aan de regels houden dan dat ze aan de onderliggende vraag tegemoetkomen.  
Daarna verbazen we ons over de ongewenste, soms bizarre resultaten.

Aangestuurd door de staf

Fred Hendriks laat een fietspad zien met een lantaarnpaal erop in plaats van ernaast: 
“Afdeling 1 plaatst een lantaarnpaal. Afdeling 2 doet de bestrating. Afdeling 3 zet een 
bordje neer dat we moeten oppassen voor lantaarnpalen. Hier is iedereen alleen maar 
bezig geweest zijn targets te halen.”

Standaardisering

Kan het anders? Jazeker: Rijnlands. Ofwel organiseren op basis van vertrouwen in 
plaats van wantrouwen. Nog een voorbeeld uit het verkeer: ‘shared space’. Bij deze 
kruispunten van wegen zonder verkeerslichten of verplichte rijroutes moet iedereen 
weer zelf opletten hoe hij netjes kan oversteken. Met succes. “Zelforganisatie werkt.”

Organisatie is geldmachine

Bronnen (van nog meer interessante informatie):

Het Rijnland Boekje van Jaap Peters & Mathieu

Weggeman; www.redwing.nl, www.delimes.nl
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Chantal Klaver is oprichter van Hanq, school voor 

creatief ondernemerschap.  

Meer informatie vind je op: www.hanq.eu

We hebben tijd noch geld, onze grondstoffen raken uitgeput.  
Een droevige constatering… maar niet voor de inwoners van  
Society 3.0: deze optimistische opstandelingen buigen beperkingen 
om tot mogelijkheden, onder andere met behulp van sociale media 
en technische innovaties. ‘Believer’ Chantal Klaver neemt, mede 
namens bedenker Ronald van den Hoff, het voortouw tijdens deze 
presentatie.
 
Op 21 januari 2011 trokken jongeren naar het Malieveld om te  
protesteren tegen de onderwijshervormingen. Het ging er gemoede-
lijk aan toe; de krant maakte een vergelijking met Lowlands.  
Waar is dat beeld van rebellen op de barricaden gebleven? 

“Als we in opstand willen komen, hoeven we helemaal niet meer naar 
het Malieveld. Dat kan heel goed via sociale media. Mensen delen 
dingen met elkaar, denken na over oplossingen voor bestaande  
problemen en over de toekomst. Ze stellen info en ervaringen  
beschikbaar, bijvoorbeeld op Wikipedia. Het gaat om het maken van 
nieuwe informatie.” De opbrengst? Een “global brain”. En waar is 
de overheid? “De overheid en de officiële instanties zijn in geen 
velden of wegen te bekennen. Alleen mensen die zich erbij  
betrokken voelen, zijn er.”

De volgende stap is een economische: “Er zijn talloze business-
modellen te bedenken.” Chantal noemt Lego, dat een aantal jaren 
geleden bijna failliet was, maar er bovenop kwam door de fans 
te mobiliseren. Zes miljoen enthousiastelingen sturen elk jaar 
prachtige bouwmodellen in: een stuwmeer aan inspiratie en tegelijk 
een afzetmarkt. “Verder kennen we natuurlijk CouchSurfing om te 
slapen en LiveMocha om talen te leren.” Mensen wisselen hierbij 
respectievelijk een slaapplek en kennis uit, met interculturele 
verbondenheid als resultaat. 

Ook techniek, zoals ‘augmented reality’, verschaft mensen vele 
mogelijkheden om samen te werken en op nieuwe manieren te leren. 
“Zo werken we samen aan een interdepente economie die gebaseerd is 
op transparantie, nieuwe waardecreatie, duurzaamheid, verbonden-
heid en sociaal kapitaal.”
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“Hmm, hier is nog wat werk te doen.” Lang niet in iedereen in het publiek kent Michiel 
Drijbers LinkedIn-groep Iedereen Elke Dag Plezier (IEDP), de verzamelplaats van ruim 
vijftigduizend gelijkgestemden, van “mensen die vooruit willen denken en doen”.  
Maar waar kun je beter zendingswerk verrichten dan bij ‘believers’ in sociale innovatie? 
Van start dus. “We gaan het hebben over plezier. Weet iedereen nog wat dat is?” 

“Dit was de aanleiding : lethargie, inactiviteit, doelloosheid, afwachten. Ik zag dat bij 
allerlei bedrijven. Het frustreerde me mateloos en ik dacht: hoe komen we weer met 
elkaar in beweging? Dat is volgens mij als je plezier hebt, het is een verbindend element. 
Want het aardige is: we hebben het allemaal in ons, het is aangeboren. En naarmate je 
het deelt, wordt het meer.” En dus richtte Michiel in februari 2009 de LinkedIn-groep 
Iedereen Elke Dag Plezier op.

“Vervolgens gebeurde dit.” De grafiek op het scherm laat een stijgende lijn zien. “Dit 
is van de eerste twee maanden. 17.000 professionals die het hebben aangedurfd om 
IEDP achter hun naam te zetten. Best bijzonder, want je staat daar toch met je zakelijke 
profiel, je stropdas en je nette haar. Waarom zitten die mensen dan allemaal in die 
groep? Omdat ze dondersgoed weten dat plezier en succes een ontzettend spannende 
relatie met elkaar hebben. Plezier leidt tot succes en succes geeft plezier. Het is een soort 
positieve verslaving en de enige opwaartse spiraal die ik ken.” 

Iedereen 
elke dag 
plezIer
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“ Met plezier kun je 
kennis, ervaring, 
talent en ideeën

 veel meer delen”

“Over naar de realiteit.” Er wordt een alom bekend ‘top down’ organisatieschema 
geprojecteerd. “Heel veel organisaties zijn zo georganiseerd. Ik denk dat het anders 
moet.” Het schema maakt plaats voor een nieuwe voorstelling, met plezier in het 
centrum. Michiel legt uit hoe het werkt; dat plezier verbinding geeft en dat verbinding 
kan leiden tot vertrouwen en betrokkenheid. Daarmee bereik je participatie en 
vervolgens draagvlak voor succes- en zinvolle verbetering of innovatie. “Als iedereen 
meedoet is het leuk. Dat leidt vervolgens weer tot inspiratie. Op die manier kunnen we 
kennis, ervaring, talent en ideeën veel meer delen, op veel grotere schaal. Plezier maakt 
dit mogelijk. Binnen organisaties, maar ook binnen de maatschappij. Dus ik zou zeggen: 
gaat heen, deel en vermenigvuldig plezier.”

Michiel Drijber is de drijvende kracht achter 

Iedereen Elke Dag Plezier (IEDP).  

Meer informatie vind je op: www.iedp.nl
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uitwisseling  

Hoe verhouden tien 
uiteenlopende visies  
op sociale innovatie 
zich tot elkaar?  
Vullen ze elkaar aan, 
of lopen ze sterk 
uiteen? Is er overlap? 
Nieuwe verbindigen
zorgen voor nieuwe  
inzichten. Daarom ont-
moeten de vertegenwoor-
digers van tien stro-
mingen elkaar voor een 
goed gesprek tijdens 
een informeel diner.



 
M a r t e n D i s 
b e r g Pau lt e
r Wa l F a n n y
Ko e r t s l i s a
v a n D e r s o 
M M e n F r e D
H e n D r i K s

Doen wat je het
allerliefste doet...
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Twitter
“Je gaat toch niet zitten twitteren?!”  
Fred – ik schat in de oudste van ons  
gezelschap – kijkt met een schuin oog naar 
de jonge Lisa. “Jawel”, antwoordt ze lachend, 
zonder op te kijken van haar beeldschermpje. 
Maar even later legt ze haar mobiel met  
internetverbinding al aan de kant. 

Sociocratie
Aan de andere kant van de tafel ontstaat 
verwarring. We zijn met zeven, maar de tafel 
is gedekt voor zes. De bediening krijgt de  
opdracht om voor een extra persoon te 
dekken. Dat wordt krapjes. De medewerkers 
geven echter keurig gehoor aan het verzoek.  
“Dat is nou een typisch voorbeeld van  
autoritaire besluitvorming”, zegt Marten  
lichtelijk geïrriteerd. “Iemand besluit dat  
het zo moet en de belangrijkste groep wordt 
niet gehoord.” Toevallig weet ik dat er een 
goede reden is om zeven mensen aan één 
tafel te plaatsen, maar daar gaat het Marten 
niet om. Hij vindt dat men ook de uitvoer-
ende organisatie – in dit geval het bedie-
nend personeel – naar haar mening had 
moeten vragen. Zo gaat het namelijk in de 
sociocratie; daar wordt iedereen gehoord. 
Misschien had het bedienend personeel wel 
een belangrijke reden voor een heel andere 
oplossing.

Bestuursobesitas
Even later heeft iedereen toch een plek  
gevonden en gooit Lisa een balletje op  
over het nieuwe woord ‘bestuursobesitas’.  
Volgens Van Dale is dat ‘de overdreven 

neiging om beleid te maken 
en op de uitvoering hiervan 
toe te zien’. Daar gaat het 
vanavond over. En dan vooral 
over de gevolgen daarvan. 
Door het ontwikkelen van 
steeds meer beleid, regels 
en procedures is er steeds 
minder aandacht voor  

datgene waar mensen in deze wereld  
daadwerkelijk behoefte aan hebben.  
Sociale innovatie probeert dat tij te keren.

Zzp’ers
Hoe groter een organisatie, hoe meer risico 
dat het organiseren een doel op zich wordt 
in plaats van een middel. Het is vast geen 
toeval dat de vijf sprekers aan deze tafel 
allemaal zzp’er zijn. Paul en Marten hebben 
beiden met succes een bedrijf opgezet en 
zijn uiteindelijk alleen verder gegaan.  
“Voordat ik het wist, zat ik met leaseauto’s  
en kinderopvang; dat wil ik helemaal niet”,  
zo verklaart Paul zijn keuze om als éénpitter 
te gaan adviseren over vitaliteit. Marten is  
net weer voor zichzelf begonnen als coach  
en geniet van de rust die dat met zich  
meebrengt. “Ik hoef nu niet meer voor zestig 
mensen te zorgen; je kunt veel flexibeler  
opereren.” Lisa nam na haar vmbo-opleiding  
het initiatief om jongeren in contact te  
brengen met bedrijven, zodat ze hun  
talenten kunnen ontplooien. “Ik wil nóóit  
in een organisatie werken; dan raak je  
besmet.” Ook Fanny werkt zelfstandig in 
allerlei projecten. Ze doet alleen wat ze leuk 
vindt. “Je moet zorgen dat je vriendjes om 
je heen hebt die het leuk vinden om te doen 
wat jij niet leuk vindt, maar wel nodig hebt.”  
En Fred? Als hij zijn hart volgt, stort hij zich 
volledig op de promotie van het Rijnlands 
denken, maar hij twijfelt vanwege eventuele 
financiële consequenties: “Dat maakt de 
keuze spannend.” Ik kan me dat goed  
voorstellen, maar Fanny reageert verbaasd: 
“Jullie gaan ervan uit dat je minder verdient 

Een avond lang ideeën uitwisselen over  
sociale innovatie. Ik mag aanschuiven bij 
Fred Hendriks (Rijnlandman), Marten  
Disberg (sociocraticus), Paul ter Wal  
(promotor van vitaliteitbeleid), Fanny Koerts 
(sprekend voorbeeld van de Generatie Y)  
en Lisa van der Sommen (Digihuis-miss). 
Edou Hilverda is erbij als aanjager.



als je doet wat je wilt doen. Ik geloof dat ik 
uiteindelijk meer geld verdien als ik doe wat 
ik echt wil doen.”

Rijnlands
Fred is duidelijk van een andere generatie. 
“Wij zijn conformistisch opgegroeid.”  
Maar het is wel de generatie die opgroeide  
in een tijd dat Rijnlands organiseren nog  
gemeengoed was. “Rijnlands gaat uit van  
het product, vakmanschap, de menselijke 
maat, verbinding, zorgen voor elkaar...”  
Dit solidaire model staat lijnrecht tegenover 
het individualistische Anglo-Amerikaanse 
model dat steeds populairder wordt. Paul  
vat het treffend samen: “We maken de 
mensen met het beste vakmanschap  
monddood ten gunste van degene die de 
grootste bek heeft.” Marten: “Het is ook  
heel Angelsaksisch om van mensen te vragen 
dat ze zelf hun werk binnenhalen. Wie z’n  
eigen broek kan ophouden, mag blijven. 
Maar niet iedereen heeft die kwaliteiten.  
Voor mij is sociale innovatie dat alle mensen 
een plek onder de zon hebben.”

Vragen
Daar zijn de disgenoten het wel over eens: 
iedereen moet kunnen doen wat het best bij 
hem past. Om dat voor elkaar te krijgen,  
heeft Fanny een gouden tip: durf te vragen! 
Via #durftevragen op Twitter en LinkedIn  
kun je elke vraag stellen die je wilt.  
Sommige mensen proberen zo een nieuwe 
baan te vinden, maar er komen ook heel 
triviale vragen voorbij: kun je een lichtblauwe 
en een donkerblauwe spijkerbroek bij elkaar 
in de was doen? Iedereen die een antwoord 
heeft, kan reageren. Durftevragen gaat ervan 
uit dat mensen enorm veel kennis en ervaring 
hebben waar ze anderen mee kunnen helpen. 
Fanny is lid van het Durftevragen-team dat 
sessies verzorgt bij bedrijven en instellingen. 
Daarin stimuleren ze de deelnemers al hun 
tips en trucs uit de kast te halen om anderen 
te helpen.  

Luisteren
Maar je moet niet alleen durven vragen.  
Je moet ook durven luisteren. Paul herinnert 
zich een onderzoek dat hij deed naar  
verzuimbeleid bij een organisatie. “We wilden 
mensen drie vragen stellen: wat vind je hier 
leuk, wat vind je minder leuk en wat zou je  
willen veranderen? Het managementteam 
wilde een groep medewerkers die al langere 
tijd ziek waren niet laten interviewen.  
Zij waren zogenaamd niet in staat deze vragen 
te beantwoorden. Wij adviseerden om hen 
wel in het onderzoek te betrekken. Uiteindelijk 
was die groep eerder klaar met de vragen dan 
het managementteam zelf. En hun uitspraken 
waren behoorlijk steekhoudend!” 

Vitaal
Als je een gezonde organisatie wilt realiseren, 
zul je vitale medewerkers moeten hebben. 

Voorzijde van de uitnodigingskaart voor de Pecha Kucha-

special in Stenden hogeschool

p.34-35 \\ uitwisseling

Om dat te bereiken moet je naar iedereen 
luisteren. Zoals Marten al opmerkte over het 
sociocratisch georganiseerde adviesbureau 
Reekx: “Die organisatie heeft een extreem 
laag percentage ziekteverzuim. Waarom 
vraagt de arbodienst nooit hoe dát komt?”

Jongeren
Interessant. Toch mist Lisa één ding in  
de discussie. “In hoeverre zijn jullie bezig  
komende generaties iets te leren?”  
Ze maakt zich zorgen over het feit dat  
veel jongeren de aansluiting met het  
bedrijfsleven missen. Via het Digihuis  
probeert ze dat te veranderen. De oudere 
garde aan tafel ontplooit gelukkig ook  
initiatieven op dat vlak, zoals Paul met de 
‘eendjesfabriek’. “We geven tien jongeren 
de opdracht: maak rode eendjes, want daar 
is vraag naar. Hier is papier, daar kun je de 
eendjes verkopen, de prijs staat op het bord 
en die prijs verandert. Na anderhalf uur  
hebben we de economie uitgelegd.  
Er is iemand die goed kan vouwen, die laten 
ze vouwen, iemand die goed kan verkopen,  
die laten ze verkopen. En dan komt er  
iemand met een grote gele eend die drie 
kleintjes op de rug draagt. Dan zeg ik:  
‘Je hebt je niet aan de vraag gehouden.’  
Dan zegt hij: ‘Maar daar kon je niet om  
vragen, want je wist niet dat dit er ook was. 
Maar dit is veel beter dan vier rooie...’”

Nieuw
Als jongeren zulke verfrissende ideeën  
hebben, waarom zitten ze dan niet in  
een Raad van Commissarissen? Ook die  
vraag komt bij Lisa vandaan. In de loop van 
de avond komt niemand met een concreet  
antwoord, maar dit geeft wel stof tot  
nadenken. Waarom gebeurt dat eigenlijk  
niet? Omdat het nieuw is?

Aanpassen
De vraag van Lisa brengt Marten op een  
interessante gedachte: “Ik worstel met het  
gegeven dat mijn invloed groter wordt als  
ik me voor een deel aanpas. Ik denk  
sociocratisch, maar als ik in een niet- 
sociocratische organisatie iets wil bereiken, 
moet ik me aanpassen.” Sterker nog, als hij 
heel rigide vasthoudt aan zijn eigen ideeën, 
komt hij op veel plekken niet eens binnen  
en bereikt hij dus helemaal niets. Is dat  
misschien toch een antwoord op de vraag  
van Lisa: dat jongeren eerst moeten leren  
zich aan te passen? Of is dat juist het  
probleem van de oudere generatie: dat ze 
zich te veel conformeert aan de status quo? 
Het toont in elk geval aan dat werkelijke  
innovatie binnen oude organisatiestructuren 
een lastig spel kan zijn.  
 
• Rieky Takken

Doen wat het aller-
beste bij je past!
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Sociale innovatie: 
niemand kan er 
meer omheen
e r i c D e g r o
o t c H a n t a l
K l a v e r M i c
H i e l D r i j b e
r j a n W a a l K
e n s M i c H i e
l W i j g M a n s
 

 
 “Het verbaast me dat iedereen zegt 
dat sociale innovatie zo ingewikkeld is.”  
Eric kapt de discussie over de definitie  
van sociale innovatie abrupt af. “We weten  
allemaal wat sociaal is en wat innovatie is. 
Het wordt pas ingewikkeld als je er een 
waardeoordeel of religie in probeert te  
stoppen.”
 Chantal: “Ja, fabriekswerk was ook ooit 
een innovatie, maar niet per se beter.”
 Suzan: “Als we het daar niet over hebben 
is het sociaal hartstikke innoverend.” 

“We zijn iets kwijtgeraakt,  
letterlijk”
 
Of het beter wordt, is een vraag die  
volgens Eric “razend moeilijk te beant-
woorden is”. Want wat is het criterium, hoe 
stel je waarde vast? 
 Michiel W: “In Bhutan meten ze niet  
het bruto nationaal product, maar het bruto  
nationaal geluk.”
 Eric: “Sarkozy heeft een aantal Nobel-
prijswinnaars gevraagd om een economisch 
model uit te denken waarin het bruto  

nationaal welbevinden onder 
de streep komt te staan.  
Ik vind het een briljante 
gedachte, alleen het eind 
van het liedje is dat ze er niet 
uitgekomen zijn en dat zegt 
wel iets.”
 Jan: “Er is een Belg die al 
heel lang onderzoek doet 
naar de relatie tussen bruto 
nationaal product en geluks-
indicatoren. Tot de jaren 
tachtig gingen die lijnen bijna 
gelijk op, maar terwijl die 
materiële welvaart ontzettend 
toeneemt komt het bruto 
nationaal geluk lang niet mee.
 Suzan: “We zijn iets  
kwijtgeraakt, letterlijk.”

“Al onze Maslow-behoeften 
zijn vervuld, alleen de laag van 
zelfverwerkelijking niet”

De gasten hebben allemaal hun eigen 
inbreng over de oorzaak van onze relatieve 
ontevredenheid. Wat zijn we kwijtgeraakt?  
Is het authenticiteit? Michiel D: “Waarom 
denk je dat ‘Boer Zoekt Vrouw’ zo populair 
is?” 
 Is het optimisme? Michiel W: “Er wordt zo 
veel gepraat, van dit is niet goed en dat is 
niet goed. Als je er iets aan kunt doen, doe 
dat dan. Zo niet, accepteer het dan en laat 
het los. Dat is mijn pragmatische aanpak. 
Daar word ik in ieder geval een stuk tevre-
dener van.”
 Of hebben we misschien niets meer te 
wensen over? Jan: “Alle Maslow-behoeften 
zijn vervuld. Is het niet zo dat we er alleen 
niet in slagen om de bovenste laag in de 
piramide, de zelfverwerkelijking, te bereiken 
en daarom blijven hangen in nog meer auto’s 
en nog meer tv’s, en dat dat ons constant 
ongelukkig houdt?”

Onbedoeld reikt de leerling-ober zijn  
gasten behalve een heerlijke maaltijd ook 
een prachtige opening van het gesprek aan. 
Hij en zijn collega’s hebben zich namelijk 
integraal georganiseerd – heel erg sociale 
innovatie. Het betekent dat de ober in 
principe van alle markten thuis is. Dus hij is 
tegelijk gastheer, ober en sommelier. Dat hij 
vanavond bij het inschenken van de wijn niet 
paraat heeft wat het voorgerecht is, deert 
de gasten niet. Integendeel: het is het  
startschot voor een mooie uitwisseling van  
gedachten. Eric de Groot, Chantal Klaver, 
Michiel Drijber, Jan Waalkens, Michiel  
Wijgmans en tafeldame en aanjager Suzan 
Bosch husselen hun ervaringen met en hun 
visie op sociale innovatie tot een prachtige 
soep met een positieve nasmaak. 



 Krijgen mensen nog wel de kans om echt 
mee te doen in de maatschappij? Suzan: 
“Mensen willen hun talenten benutten, 
maar ze krijgen niet de gelegenheid. Al die 
Wilders-aanhangers zoeken volgens mij  
gewoon naar verbinding, ze willen meedoen, 
maar er wordt niet naar hen geluisterd en ze 
weten niet waar ze naartoe moeten.”
 Deugt ons mensbeeld wel? Hebben we 
niet te veel vooroordelen? Eric: “Ik hoor mijn 
opdrachtgevers weleens zeggen: ’Dat gaat 
niet werken bij deze mensen.’ O nee, waarom 
niet dan?” 
 Of ontbreekt het onze maatschappij aan 
onbevangenheid? Michiel D: “Als je probeert 
met een open blik, en dan bedoel ik een écht 
open blik, naar een bepaalde situatie te kijken 
om er iets aan te doen, dan ontnemen de 
media ons de kans op verbetering, want zij 
confronteren ons steevast met mislukkingen 
uit het verleden en met allerlei bestuurlijke en 
maatschappelijke banaliteiten en crises. Zo 
houden de media ons structureel kort.”

“Nee joh, wij moeten alleen maar 
regels maken”
 Chantal herkent dat beperkte denken ook 
in werkrelaties. “Ik sprak laatst mijn oude baas 
en een voormalige collega, nu HR-manager. 
Ik verbaasde me over hun vooroordelen: 
’Jij ook altijd.’ ’Dat is toch niet normaal?’  
’We hebben er nog zo eentje lopen.’ Ik zei 
tegen de HR-manager dat het leuk zou zijn als 
je, naast problemen oplossen, tijd had om de 
mensen te inspireren. Mijn baas en zij lagen 
allebei onder de tafel van de lach. ’Nee joh,  
we moeten alleen maar regels maken.’“
 Regels, procedures en processen, opge-
worpen om het failliet van het vertrouwen op 
te vullen, zijn hun doel voorbij gestreefd en 
beperken ons nu om verder te komen; dat is 
de teneur aan tafel. 
 Michiel D: “Wij zijn gewend om alles te 
beredeneren, om alles ingewikkeld te maken, 
om alles in processen en structuren te vatten, 
in verwachtingen aan en van elkaar.  

Dat klopt gewoon helemaal niet meer.  
Bovendien hebben de mensen op hoge 
niveaus geen enkel raakvlak met wat er leeft 
in de maatschappij, met de manier waarop 
mensen met elkaar communiceren. Je moet 
alleen maar hopen dat deze laag, de geves-
tigde orde, het aanstormende talent niet  
verziekt, zodat zij niet precies hetzelfde 
spelletje gaan spelen.”

“Relaties worden steeds  
vrijblijvender en ongedwongener”
 Is dat aanstormende talent – de nieuwe 
generatie – de verlosser? Gaat die ons 
bevrijden van regeldrift en controle? Michiel 
W, met 27 jaar de jongste aan tafel, zou het 
moeten weten: “Mijn generatiegenoten gaan 
vrijblijvender met elkaar om, ongedwongener.  
Relaties zijn niet per se voor altijd.” À la  
hybride en netwerkorganisaties dus, vatten  
de dames en heren aan tafel samen. 
 Suzan: “Maar de ellende is nou net dat er 
een generatie tussen zit.” Hoe krijg je die om? 

“Pas toen het bedrijf vanaf de 
grond opnieuw moest worden 
opgebouwd, stond het personeel 
open voor verandering”
 “Als ik ergens niet uitkom, zeg ik weleens 
voor de grap: ’Zullen we de boel in de fik 
steken?’. Michiel D vertelt het verhaal van een 
adviseur die zijn bedrijf wilde reorganiseren, 
maar het personeel niet meekreeg.  
Pas toen het pand door brand was verwoest 
en ze helemaal vanaf de grond opnieuw 
moesten beginnen, gingen mensen nadenken 
over hun werk. “Pas toen gebeurde het.”
 Op hoger niveau is ‘in de fik steken’ echter 
geen oplossing, weet Michiel D ook. “Kijk 
maar naar wat er in Den Haag gebeurt.  
Er wordt daar helemaal niet vernieuwd,  
helemaal niet. Je hebt altijd te maken met  
de erfenis van je voorganger, en aan de  
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erfenis zit een publiek vast, dat publiek wil je 
niet loslaten, want dat gaat mogelijkerwijs  
ten koste van je positie. Terwijl je misschien 
een hele andere kant op wil. Hoe rot kan een  
systeem in feite zijn?” 
 Eric: “Is de les die je daaruit kunt leren  
niet dat je, als je sociaal wilt innoveren,  
per definitie naast een bepaald systeem een 
heel nieuw systeem moet laten opereren?” 

“Neem alsjeblieft datgene mee 
wat nog sterk is”
 “Maar als ik door de geschiedenis heen 
kijk, vinden we dingen continu opnieuw uit 
omdat we het oude weggooien.” Ik zie heel 
veel waarde in de oude generatie die de 
nieuwe opleidt, maar de ‘mindset’ daarbij 
moet wel zijn dat je objectief kijkt en dat je 
ook mag veranderen. Maar neem alsjeblieft 
datgene mee wat nog sterk is.”

 Volume blijkt een noodzakelijk ingrediënt 
voor sociale innovatie; daar zijn de gasten het 
wel over eens. Suzan: “Dat is de crux, dat je 
het met veel moet doen.”
 Michiel D: “Dát is het ding, want dat hele 
innoveren heeft te maken met kracht en met 
een groot leger zodat er iets ontstaat waar 
niemand meer omheen kan. 
 Suzan: “Dan krijg je een variant op een  
oorlog waar niemand naartoe gaat. Stel je 
voor dat er allerlei organisaties zijn waar  
niemand meer voor wil werken.”
 Eric: “Heel langzaam krijgen we andere 
helden, andere archetypes, waardoor mensen 
denken: dat zouden wij ook wel eens kunnen.

“Geef mensen een uitkering  
die hun werk verlaten, gewoon  
omdat ze het waardeloos  
rotwerk vinden”
 Hoe pakt dat in de praktijk uit? Jan denkt 
hardop na: “Als iedereen op de arbeidsmarkt 

nou eens zou denken: als ik hier niks meer te 
zoeken heb, gewoon omdat het waardeloos 
rotwerk is, ga ik weg. Geef die mensen een 
uitkering. Nu krijg je alleen een uitkering als 
je niet functioneert. Dat is toch ook raar?” 
 Suzan: “Wat als iedereen nou eens zou 
kunnen doen waar hij plezier in heeft? Zouden 
er bepaalde dingen zijn die niemand meer wil 
doen?”
 Jan en Michiel D in koor: “Daar geloof ik 
helemaal niets van.”
 Eric: “En wat zou dan het probleem zijn?”
 Suzan: “Misschien krijg je dan dat het echt 
vieze rotwerk het best wordt beloond.”
Een hoopvolle gedachte aan het einde van de 
avond. 

 “Heel langzaam krijgen we 
andere helden, andere arche-
types, waardoor we denken: dat 
zouden wij ook wel eens kunnen”
 
 Eric: “Ik was de hoop dat het ooit goed 
gaat komen een beetje kwijtgeraakt, maar  
die is nu weer terug.” Het was een respect-
volle, ongedwongen uitwisseling van  
gedachten, naar ieders tevredenheid.  
Volgens Eric speelden zelfs de jongens in 
de bediening een belangrijke rol: “Als ze zo 
schuchter komen serveren, zie je ze denken: 
doe ik het wel goed? Zo zie je maar weer: 
vorm doet er wel degelijk toe. Dat moet je 
ook bij sociale innovatie in de gaten houden. 
Er gaat veel veranderen en we gaan het flink 
voor onze kiezen krijgen de komende dertig 
jaar, maar we gaan het wel redden misschien.” 
 Michiel D: “Dat was net één woord te  
veel: misschien.” 

• Christina Schoneveld
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zeven vergezichten  
Het is al gezegd: sociale 
innovatie is enorm geva-
rieerd en kansrijk. Lang 
niet alle initiatieven zijn 
terug te vinden in gefor-
maliseerde stromingen.  
Overal zijn mensen op zoek 
naar manieren om het anders 
te doen – beter: in de weten-
schap, in het bedrijfsleven,
bij de overheid en om de 
hoek. Zeven voorvechters – 
allen uit compleet verschil-
lende disciplines – leggen 
uit waar zij naartoe willen 
met sociale innovatie en hoe 
zij zoeken naar menswaardige 
vernieuwingen.



Een dag per week ben je bijzonder  
hoogleraar. Wat houdt je leerstoel in?
Mijn huidige leerstoel is ingesteld door de NSVP, de 
Nederlandse Stichting voor Psychotechniek.  
Mijn onderzoek en onderwijs zijn erop gericht dat 
mensen en organisaties meer uit hun onderlinge relatie 
halen. Belangrijk is dat zowel het individu als de  
organisatie zich continu ontwikkelen. Dat ligt heel 
dicht tegen sociale innovatie aan. Het gaat erom dat  
de organisatie goed presteert en dat mensen zich  
optimaal kunnen ontplooien. Factor Vijf, het bedrijf 
dat ik samen met Cristel van de Ven en Aqualine 
Schulte heb opgericht, heeft dezelfde missie.

Je legt de nadruk op mensen én  
organisaties.
Toen ik bij TNO werkte, heb ik een artikel geschreven 
met Kees Blokland, destijds HR-directeur bij TNO. 
Wij vonden de toen geldende definitie van sociale 
innovatie eenzijdig gericht op het belang van organi-
saties. Wij vonden dat het bij sociale innovatie draait 
om het functioneren van mensen. Voor mij is sociale 
innovatie ook het besef dat als je echt investeert in 
mensen – soms zelfs op een manier die ten koste lijkt te 
gaan van de organisatie – je in de ‘long run’ veel meer 
uit je organisatie haalt.

Heb je daarvan een voorbeeld?
Veel organisaties gaan berekenend om met  
opleidingen. Ze zeggen: je mag een opleiding volgen, 
maar als je binnen een jaar weggaat, moet je het 
terugbetalen. In ruil worden hun mensen ook heel 
berekenend. Als organisaties die opleidingen gewoon 
cadeau zouden doen, dan krijgen ze veel meer  
commitment terug. Medewerkers zijn dan eerder  
bereid iets terug te doen. Uitgedrukt in financiële 
waarde zou dat wel eens meer kunnen zijn dan de 
kosten van een opleiding.

Kun je stellen: wie er zelf beter van wil 
worden als hij een ander iets geeft,  
zal moeten geven zonder iets terug te 
verwachten? 
Inderdaad. Bedrijven die dat snappen, zijn sociaal  
innovatief. Onderzoek in 88 vestigingen van een  
Canadese retailer gaf aan dat wanneer de vestigings-
manager vertrouwen aan haar medewerkers schenkt 
door hun volop ruimte te geven hun werk naar eigen 
inzicht uit te voeren, de tent des te beter draait.  
De omzet was hoger en de klanten waren tevredener. 
Maar dat gaat niet van de ene op de andere dag.  
Het duurt lang voordat vertrouwen stellen in mensen 
zich uitbetaalt.  
 

AUKJE NAUTA

“Er is niEt ‘onE  
bEst way’ van  
organisErEn”
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aukje nauta
Ze noemt zich ‘wetenschapper met een passie voor de praktijk’. Aukje Nauta is bijzonder hoogleraar  
‘Employability in werkrelaties’ aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Daarnaast adviseert ze bedrijven 
en instellingen vanuit organisatieadviesbureau Factor Vijf. Ervaring deed ze op als onderzoeker en adviseur bij 
onder meer TNO Arbeid en Randstad HR Solutions. Voor die tijd studeerde ze organisatiepsychologie  
en deed ze promotieonderzoek naar conflicthantering in organisaties.

Jouw onderzoek gaat niet zozeer over 
organisaties als geheel, maar vooral  
over relaties tussen individuen.
Ik ga uit van het idee dat iedere medewerker een  
psychologisch contract heeft met de organisatie.  
Het psychologisch contract is de beleving van  
de arbeidsrelatie. Impliciet hebben mensen  
verwachtingen ten aanzien van wat ze beloven  
aan een organisatie en van wat de organisatie aan 

hen belooft. Sommige mensen ervaren een zakelijke 
arbeidsrelatie: zij werken in ruil voor een salaris en dat 
is het dan. Anderen beleven hun arbeidsrelatie meer 
sociaal-emotioneel: zij zien het bedrijf als een soort 
familie waar ze lang bij willen blijven.

Het psychologisch contract is dynamisch, 
zo geef je aan.
Als je baas je een leuke opdracht door de neus boort, 
beleef je ineens een heel ander contract dan de dag 
ervoor. Dan ontstaat een breuk: jij gunt mij iets niet, 
dan ga ik om vijf uur naar huis. De positieve beleving 
van het contract slaat om in een vijandige houding en 
dat staat een volwaardige arbeidsrelatie in de weg.  
Dan komt het er op aan om het psychologisch contract 
te herstellen. Bijvoorbeeld door goed uit te praten 
waarom die opdracht niet door kon gaan, en wat er in 
de toekomst dan wel mogelijk is.

Hoe kun je een breuk in 
het psychologisch contract 
voorkomen?
Die valt niet te voorkomen; uit 
onderzoek blijkt dat een breuk eerder 
regel dan uitzondering is. Maar je 
kunt wel leren om er goed mee om  
te gaan. Dat is een kwestie van  
regelmatig overleggen en onderhan-

delen met je baas over wat de inhoud is van je werk en 
hoe je je wilt ontwikkelen. Samen maak je afspraken 
die ten goede komen aan jouw persoonlijke ontwik-
keling en aan de ontwikkeling van de organisatie.  
Die afspraken worden ook wel ‘idiosyncratic deals’ of 
kortweg ‘i-deals’ genoemd. De Amerikaanse hoog- 
leraar Denise Rousseau schreef hierover een mooi 
boek. In gewoon Nederlands heet het ook wel maat-
werk in arbeidsrelaties.

Ondanks de heldere  
theorie zal de praktijk 
vaak weerbarstig zijn.
In kleinschalige experimenten en 
pilots lukt het vaak wel om mensen 
het inzicht te geven dat dialoog en 
maatwerk in arbeidsrelaties heel 
effectief zijn voor zowel de  
organisatie als de medewerkers. 
Maar als zulke praktijken  
opgeschaald moeten worden, 

dan wordt het moeilijk. Het is heel lastig om twintig-
duizend mensen het gevoel te geven dat ze unieke 
afspraken kunnen en mogen uitonderhandelen met 
hun organisatie.

Zijn organisaties te groot?
Absoluut. Een treffend voorbeeld van omschakeling 
vind ik Buurtzorg. Eerst moest men erachter komen  
dat zorginstellingen veel te groot zijn, te hiërarchisch 
en mechanisch worden aangestuurd. Buurtzorg is een 
heel platte organisatie met een klein hoofdkantoor. 
Verder werkt men in kleine zelfsturende teams waarin 
iedereen in principe elk soort werk kan uitvoeren en 
daardoor veel kan – breed inzetbaar is – en continu  
aan het leren is. Het leuke van zo’n team is dat je  
problemen met z’n allen oplost. 

“samEn maak jE afsprakEn diE 
tEn goEdE komEn aan jouw 
pErsoonlijkE ontwikkEling  
En aan dE ontwikkEling van 
dE organisatiE.”

“HEt is opvallEnd om tE ziEn 
HoE wE in dE samEnlEving 
HEbbEn ingEbakkEn dat wE 
gEEn EigEn vErantwoordE-
lijkHEid HoEvEn tE dragEn.”



Hoe zie je de toekomst van organisaties?
In het ideale geval: veel meer autonomie en verant-
woordelijkheid in de primaire werkprocessen, veel 
minder hiërarchie en complexiteit. Met veel professio-
nele ruimte. Organisaties die vanuit “klanten” zijn 
georganiseerd en kunnen omgaan met een grote vari-
atie aan klanteisen. Leerlingen, patiënten, burgers zijn 
niet alleen klanten, maar ook medeverantwoordelijk 
voor het productieproces. Dat wordt ook noodzaak, 
zien we nu al.
 

Je noemt twee struikelblokken voor 
verandering: belangentegenstellingen 
en de angsten van mensen. Waar zijn we 
bang voor?
Mensen hebben behoefte aan zekerheid, en die wordt 
momenteel volop bevredigd door onze verzorgende 
collectieve stelsels van arbeid en sociale zekerheid. 
Het is opvallend om te zien hoe we in de samenleving 
hebben ingebakken dat we geen eigen verantwoorde-
lijkheid hoeven te dragen. Voor alles is een verzeker-
ing, een uitkering is zo aangevraagd. Dan wordt het 
lastig om zelf na te blijven denken over hoe je je wilt 
ontwikkelen en welk werk je wilt doen, nu en straks. 

Hoe komen we hier weer uit?
Een oplossing zou kunnen zijn dat arbeidsrelaties  
meer hybride worden: mensen zijn dan deels in  
loondienst en deels ondernemer. Dan hebben ze  
enerzijds de zekerheid van een vast contract en  
anderzijds de vrijheid van het ondernemerschap.  
Er zijn steeds meer mensen die al zo werken, denk aan 
fysiotherapeuten met een eigen praktijk die daarnaast 
doceren aan een hogeschool. Wat nieuw is, is dat  
bedrijven zelf gaan organiseren dat hun mensen een 
hybride arbeidsrelatie met hen aangaan. Zij bieden  
hun werknemers aan deels in loondienst te blijven  

en deels ondernemer te worden in 
een dochter-BV van hun bedrijf.

Wat als je organisatie nog 
niet klaar is voor zo’n om-
mezwaai?
Ik denk dat iedereen die wat wil 
veranderen zijn verantwoorde-

lijkheid moet en kan nemen. Je hoeft niet te wachten 
tot je organisatie er klaar voor is. Ga bij wijze van 
spreken morgen onderhandelen over hoe jij wilt dat je 
arbeidsrelatie eruitziet. Veel innovaties op HR-gebied 
beginnen op zo’n manier: van onderop.

Is het voor mensen die verandering  
willen niet verwarrend dat binnen  
sociale innovatie zoveel verschillende 
stromingen bestaan?
Elke stroming hanteert zijn eigen terminologie. Ik doe 
daar ook aan mee. Idiosyncratische deals, dat is eigen-
lijk een veel te moeilijke term voor maatwerk. Het zou 
goed zijn ons te ontdoen van vage termen en in gewoon 
Nederlands te zeggen wat we precies bedoelen.

Kunnen de verschillende stromingen wel 
naast elkaar blijven bestaan?
Ja, want sociale innovatie betekent ook dat je ruimte 
geeft aan diversiteit. Er is niet ‘one best way’ van or-
ganiseren. De ene stroming is niet beter dan de andere, 
maar belicht problemen en oplossingen net weer van 
een andere kant. Juist de rijkdom aan oplossingen die 
diverse stromingen voortbrengen, kan organisaties 
helpen om die aanpak te kiezen die in hun specifieke 
situatie mens en organisatie verder brengt.

pIErrE vAN 
AmElsvOOrT

“organisErEn maakt 
mEEr kapot dan jE  
liEf is.”

“ik dEnk dat iEdErEEn diE  
wat wil vErandErEn zijn 
vErantwoordElijkHEid moEt 
En kan nEmEn.”

Wat staat er nog in de weg?
Klassieke organisaties hebben heel, heel veel  
conserverende krachten die het oude en bestaande vast 
willen houden. Krachten in de hoofden en in de stenen. 
Er komt vaak wel een concept langs om anders te gaan 
werken, maar wat er echt verandert is minimaal.  
Zelfs een schokkende gebeurtenis als de crisis helpt 
niet tegen deze krachten, als we nu de resultaten zien 
in de bankenwereld na de recessie. Maar het wordt 
voor een steeds groter wordende groep mensen steeds 
duidelijker dat het anders moet. En gelukkig zien we 
steeds meer initiatieven van het nieuwe organiseren.  
En dat is positief.

Want er is niets veranderd?
Nee. Tot nu toe is er een illusie gaande dat de  
verandering moet plaatsvinden middels nog meer 
regels, ingewikkelde computersystemen en instellingen 
in de hiërarchie om de boel te controleren. Precies  
niet wat volgens mij een nieuwe  
organisatie zou moeten zijn.  
De nieuwe dynamische wereld  
is niet in controle, gaat niet om  
controle. Al die controlesystemen 
geven dus een soort kramp.  
Veel professionals klagen ook dat 
door vergaande regelgeving het  
werk wordt uitgehold. Organiseren 
maakt meer kapot dan je lief is,  
op die manier. Maar er zijn ook 
veel professionals met veel initiatief 
die in netwerken andere manieren 
van samenwerking realiseren.  
Zij stappen uit de verstikkende  
bureaucratische regimes.

Geen echte sociale innovatie?
Sociale innovatie zie ik zelfs als het tegendeel:  
minder regels, een beroep op de verantwoordelijk-
heid van medewerkers, op autonomie en creativiteit 
van mensen. Minder hiërarchie, overhead en gedoe. 
Je ziet het nu al onder zzp’ers. Voor een baas werken 
van 9 tot 5 op een suf kantoor, daar beginnen ze niet 
meer aan. En met andere manieren van organiseren en 
samenwerken lukt het ze prima: ze werken samen, ook 
virtueel. In de toekomst verwacht ik dat dat nog  
belangrijker wordt, misschien zelfs veel internationaler. 
Dus sociale innovatie vindt op grote schaal plaats in 
nieuwe organisatievormen. Maar de verandering van 
bestaande organisatie gaat maar mondjes maat.

En binnen organisaties? Wat is er voor 
nodig om daar sociaal te innoveren?
Het is volgens mij zaak om te kiezen voor rijkere 
doelstellingen dan nu het geval is. Nu is de doelstel-
ling meestal louter winstoptimalisatie. Met rijkere 
doelstellingen laat je je medewerkers zinvoller werken, 
heeft werk tevens een maatschappelijke meerwaarde. 
En richt zich dus op maatschappelijke verantwoording 
en op duurzaamheid. Dat is ook productiever: je krijgt 
een hogere maatschappelijke meerwaarde tegen lage 
kosten. 

Waarom zien organisaties dat nog  
niet zo?
Een van de redenen is dat de meerwaarde waar  
we over spreken vooralsnog niet rationeel is te 
bewijzen, dus hoe overtuig je organisaties dat anders 
organiseren een beter bedrijf oplevert? Zicht op de 
toekomst is per definitie een onzeker zicht met risico’s. 

pierre van amelsvoort
Pierre van Amelsvoort lost de meest ingewikkelde organisatie-
vraagstukken lopend op. Vorig jaar wandelde hij naar Santiago de 
Compostela, voor de komende periode staat een voetreis naar Rome 
op de agenda. De bedrijfskundige werd geboren en groeide op in zijn 
huidige woonplaats Boxtel. Aan de TU van Eindhoven raakte hij in 
de ban van Ulbo de Sitter en diens pleidooi voor moderne fabrieken. 
Baantjes als postbode en schilder wakkerden zijn nieuwsgierigheid 
naar menselijk gedrag en organisatie verder aan en inmiddels is hij 
meer dan 25 jaar betrokken bij organisatieveranderingen. Hij was van 
1993 tot 2007 bijzonder hoogleraar aan de Nijmegen Business School, 
is medeoprichter van de ST-Groep in Vught en tegenwoordig voor  
een dag per week verbonden aan de universiteit van Leuven.
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“rijkErE doElstEllingEn”

De huidige bureaucratische rekenregels gelden niet 
voor de toekomst. Die houden dus innovatie buiten de 
deur. Want innoveren is altijd: risico nemen. Zekerheid 
is vooraf geven! Een van de zaken waar ik me mee bezig 
wil houden is dus ook criteria opstellen die beter zicht-
baar maken dat en hoe het nieuwe organiseren effect 
heeft. Hoewel je daarmee ook moet uitkijken, omdat 
het zoals gezegd gaat over een verrijking van doelstel-
ling. Daarmee heb je het over een complexe wereld 
van waarden, en die sla je misschien plat als je er echt 

SMART-achtige meettechnieken op gebruikt.  
Nog een kanttekening: diversificeren is van belang. 
Want het klassieke organisatiemodel kan natuurlijk in 
heel veel typen organisaties juist wél goede resultaten 
opleveren. Ik hoop dat in de komende periode ruimte 
ontstaat om zulke zaken verder uit te denken in 
de wetenschap en om er in de praktijk ook mee te 
experimenteren. Organisaties moeten zelf zoeken naar 
het juist ‘regime’, zoals ik dat noem. Ik heb het ook 
nadrukkelijk niet over het nieuwe werken, maar over 
het nieuwe organiseren.

Het nieuwe organiseren is meer dan  
thuiswerken en de inzet van nieuwe  
technologieën?
Het gaat om de manier waarop je werk organiseert.  
En daarin is het volgens mij noodzaak om meer 
verbinding te realiseren in complexe werkprocessen: 
je moet het met elkaar eens worden over de bedoeling 

van je inspanningen, en daarvoor en -over voortdurend 
met elkaar in contact staan. Geen werkjes meer over  
de schutting gooien, maar voortdurend afstemmen.  
Tijdens de rit ernaartoe kun je het beeld steeds  
scherper maken van hoe het resultaat moet zijn.  
Dat kan alleen als we daarvoor ook ruimte maken,  
en als we contact hebben op evenwaardige wijze.  
Partnership, gelijkwaardigheid, dat is ontzettend  
belangrijk om te kunnen organiseren op basis van  
vertrouwen. Organiseren doe je met mate(n), stel ik 

wel eens. Bij een goede relatie  
tussen samenwerkers wordt 
misbruik niet pas na tien jaar 
afgestraft, maar heb je dat heel  
snel al in de gaten. Het nieuwe 
werken, tijd- en plaatsonafhanke-

lijk, is dus geen garantie. Dat kan nog steeds op een 
oude manier, dan is het een cosmetische verandering. 
Het vraagt ook een andere manier van organiseren, 
gebaseerd op vertrouwen, op vakmanschap en met  
professionele regelruimte. En het vraagt professionals
die zich professioneel gedragen.Natuurlijk helpen  
nieuwe technologieën en vormen ze een belangrijke 
basisvoorwaarde. En zeker kan een nieuw gebouw of 
nieuwe inrichting een hefboom zijn voor verander-
ingen in organiseren. Gebouwen helpen of hinderen 
de samenwerking en zijn een symbool van de achter-
liggende organisatieprincipes. Nu is het soms  
erbarmelijk: je moet je melden bij de beveiliging, 
poortjes door... een gevangenis. In een organisatie van 
de toekomst zou vertrouwen moeten zijn. Dan wordt 
het innovatieve vermogen van organisaties ook veel 
groter, dat nu zo wordt benadrukt in de kennisecono-
mie die we moeten zijn. De grootschaligheid moet 
daarvoor denk ik eerst wel worden afgebroken.

ulbo de sitter
Lamoraal Ulbo de Sitter (1930 - 2010) was een voorvechter van het belang van kwaliteit van de arbeid,  
die hij zag als ‘de kurk waarop de economie drijft’. Betrokkenheid met het werk zag hij als één van de  
belangrijkste peilers van organisaties. Hij werd bekend als grondlegger van de moderne sociotechniek in 
Nederland. In het boek “Op weg naar nieuwe fabrieken en kantoren” (1981) pleit De Sitter voor funda-
mentele reorganisatie van productieprocessen in ondernemingen en concludeert dat “de regelbehoefte naar 
beneden moet worden bijgesteld, anders dan dat de regelcapaciteit moet worden opgevoerd.” 

Daadwerkelijke verandering in regelcapaciteit, de relatie tussen leiding en medewerkers, het ontwerpen van 
stroomsgewijze productiestructuren en zinvol waren thema’s waarin hij zich zowel in de wetenschap als in 
de praktijk verdiepte. 

Je ziet niets in grote organisaties?
Groot is niet per se het bezwaar, maar ik voorzie dat 
organisaties in de toekomst zo groot gaan worden als 
het proces dat ze behelzen. De beste kwaliteit ontstaat 
als de mensen waar het om gaat het zelf organiseren.  
Je ziet het nu al in de thuiszorg. Een aantal verpleeg-
kundigen en verzorgenden en hun klanten: samen 
vinden ze het uit. Onderwijs zou misschien ook weer 
een kwestie moeten worden van de docenten en de  
studenten die ze onderwijzen: die moeten het samen 
organiseren. Met de grootschaligheid zijn procedures 
en regels in aantal toegenomen, en ik heb nog maar 
weinig mensen gezien die er echt blij van werden. 
Zoeken naar een menselijke maat, defusie, afspraken 
maken in plaats van zaken af te dwingen via regels en 
procedures lijkt me noodzakelijk voor de kwaliteit 

van ons werk. Vaak zijn fusies en 
‘shared service centra’ gebaseerd 
op een mythe dat groot ook goed-
koop en beter betekent. Dat bewijs 
is nog nooit wetenschappelijk 

aangetoond. Hetzelfde geldt overigens ook voor de 
toepassing van ICT-oplossingen. Tot nu toe is er geen 
bewijs dat toenemende computeroplossingen in werk 
geleid hebben tot een hogere productiviteit.

Denkt men in België, waar u nu een dag 
in de week werkzaam bent, heel anders 
over sociale innovatie dan in Nederland?
In Nederland is sociale innovatie een container-
begrip, men schiet met hagel, zou je kunnen 
zeggen. De beweging die zich met sociale  
innovatie bezighoudt is er dus ook veel breder.  
In België is de term veel meer gefocust en  
scherper geformuleerd: de focus ligt daar echt 
op verandering van de arbeidsorganisatie, op de 
andere taken en een verandering in rolverdeling.

“organisErEn doE jE mEt 
matE(n)”

Wat is jouw bijdrage aan sociale innovatie? 
In mijn lectoraat zijn we bezig met oudere mensen 
die thuis blijven wonen. We ontwikkelen innovaties 
om dat mogelijk te maken, vooral samen met de  
bewoners. Wij denken dat daar sociale innovatie 
voor nodig is. Hoe bereik je ze, hoe verbind je ze er 
actief mee, hoe zorg je dat ze ook eigenaar worden 
van de innovaties in hun woonomgeving?v

Wat is het doel van die innovaties?  
We willen nieuwe woonconcepten vinden voor de 
mens die steeds ouder wordt, zodat hij kan blijven 
wonen in een omgeving waar de kwaliteit van de 
leefomgeving goed is en in een huis dat levens-
loopbestendig is. In een plattelandsomgeving is daar 
vaak wat meer vindingrijkheid voor nodig, omdat 
daar niet meer zoveel voorzieningen zijn als vroeger, 
dus je moet het met elkaar rooien. We merken dat er 
heel veel belangstelling is voor technische innova-
ties, met name productinnovaties. Maar hoe je die 
producten bij de mensen brengt, hoe zij daar mee 
om moeten gaan, daar is minder aandacht voor. 

INEKE DElIEs

“allE innovatiEs zijn 
rElationEEl van 
aard. dat is mijn 
stokpaardjE.” 
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Hoe zorg je dat die producten bij de 
mensen komen?
We doen dat door kennisnetwerken, door mensen te 
laten nadenken over wat ze belangrijk vinden voor nu 
en de toekomst. Hoe zien zij hun toekomst in relatie 
tot de plaats waar ze wonen: hun woonhorizon?  
Hoe blijf je levensloopbestendig wonen en wat is de rol 
van de bewoners zelf met hun eigen sociale netwerken 
– familie, vrienden, collega’s, buren, et cetera?  
Om daarbij een gesprekspartner te zijn, moet je de 
klanten goed kennen, dat is een vereiste. Er zijn zo veel 
verschillende mensen in deze wereld. Daarom ben ik 
ook zo gecharmeerd van regionaal, kleinschalig, kleine 
leefgemeenschappen. Dat is gemakkelijker om te  
communiceren, en je snapt dan beter waar het over 
gaat. Want in Amsterdam of Rotterdam weten ze niet 
hoe ouderen in Klazienaveen willen en kunnen wonen.

Wat is de sleutel tot succes van  
innovaties?
Je moet niet over de mens, maar met de mens praten. 
Samenwerken. Zorg dat zij innovaties krijgen die bij 
hen horen en waar ze mee om kunnen gaan. En je moet 
beseffen dat vernieuwingen en ontwikkelingen altijd 
gekoppeld moeten zijn aan hoe je ermee om gaat.  
Ik denk dat bij ‘healthy ageing’ heel vaak vergeten 
wordt dat het niet alleen gaat om de techniek, maar om 
het gebruik van de techniek. De technische innovatie 
moet ondersteunend zijn aan sociale innovatie.  
Nu is het vaak andersom.

Over wat voor technische innovaties  
hebben we het dan? 
Domotica bijvoorbeeld, alarmeringssystemen,  
websites. Vooral ICT-technologie dus, maar we hebben 
het ook wel over vervoer. Hoe moet je dat regelen?  
En ook: hoe onderzoek je wat voor beeld mensen  
hebben van de plek waar ze willen blijven wonen?  
We hebben een project dat heet WoonHorizon, en 

daarin onderzoeken we onder andere via sociale 
media wat voor toekomstperspectief mensen hebben. 
Waarom wil je daar blijven wonen en wat heb je er voor 
over? Ziet je woning er zo uit dat je er kunt blijven 
wonen, wat kun je zelf doen, en wat kun je met de 
buurman doen? En waar kunnen wij je bij helpen?
 
Wat is de uitkomst van het  
onderzoek naar woonvormen? 
In onze de multidisciplinaire keten Zorg & Wonen  
zitten ruim twintig partners met ongeveer vijftien  
bedrijven. Het onderwerp leeft zeer; we kunnen de  
vragen bijna niet bijhouden, zoveel komen er onze 
keten binnen, want iedereen is nieuwe woonvormen 
aan het zoeken. Kwaliteit van leefomgeving is een 
onderwerp waar heel veel mensen mee zitten, jong  
en oud, vaders en moeders, kinderen, kleinkinderen. 

Gemeentes houden er bij hun bouwplan-
nen meestal geen rekening mee dat hun 
regio sneller vergrijst dan ooit gedacht, 
en dat mensen uit die dorpen naar de stad 
vertrekken. Er komt zo veel leegstand 
waar ze niks mee kunnen. Zonde van 
het geld en de natuur. We zijn nu met 
gemeentes aan het nadenken over hoe je 
beter kunt verbouwen in plaats van nieuw 
bouwen. En hoe je die bestaande wonin-
gen levensloop-bestendig kunt maken.

Wat is de rol van de school, het  
Alfa College en de stenden hogeschool? 
De samenleving, en ook het ministerie van Onderwijs 
willen al heel lang dat het onderwijs nog meer een 
functie in sociale cohesie gaat vervullen, want met  
het onderwijs kun je structuren aanbrengen en  
mensen verbinden met elkaar. Dat is een heel  
moeilijke sociale taak die te groot is voor de school  
alleen. Ik vind niet dat scholen eigenaar moeten 
worden van sociale innovatie, maar ze kunnen het  
wel faciliteren. Ze kunnen het goede voorbeeld geven 
en initiatieven steunen. Stenden ontwikkelt een mooie 
leergang waar de bedrijven in mijn lectoraat veel van 
verwachten en reikhalzend naar uitzien. Het gaat om  
de leergang sociale innovatie . Omdat sociale  
innovatie zo’n breed begrip is, heb je mensen op  
hbo-niveau nodig die kunnen schakelen en die dingen 
aan elkaar kunnen verbinden; mensen die weten welke 
sociale innovaties daar nodig zijn en welke rol zij 
daarin kunnen spelen. 

“dE tEcHniscHE innovatiE 
moEt ondErs tEunEnd zijn 
aan socialE innovatiE. 
nu is HEt vaak andErsom.”

ineke delies
Ineke Delies is lector Duurzame Innovatie in de Regionale Kenniseconomie aan het Alfa College, Stenden  
hogeschool en AOC Terra. Als leraar begonnen, doorgestroomd naar managementfuncties en met een  
doctoraat op het gebied van kennisallianties tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven op zak, beseft 
ze als geen ander dat sociale aspecten altijd het begin zijn van nieuwe dingen, van innovatie. In haar lectoraat 
houdt ze zich onder andere bezig met de speerpunten Toerisme en Zorg & Wonen. ‘Healthy ageing’, gezond 
oud worden, is daarbij onder andere een belangrijk thema.

Bedrijven zijn erg geïnteresseerd in die leergang en  
ik verwacht er ook veel van. 

Waarom is er zo veel interesse voor  
sociale innovatie? 
Ik denk dat sociale innovatie nu heel erg opkomt  
omdat we zo’n hausse hebben gehad van technolo-
gische innovatie. Mensen komen tot het besef dat ze 
zich alleen daarmee niet kunnen voorbereiden op 
toekomstige ontwikkelingen. Er is te lang  
voorbijgegaan aan het feit dat innovaties in feite  
relationeel van aard zijn. Dat is mijn stokpaardje. 
Alle kennisinnovaties beginnen met relaties, met het 
uitwisselen van kennis, met het expliciet maken van 
impliciete kennis: hoe doe jij dit, hoe doe jij dat, ik heb 
deze ervaring, zullen we het allebei zo doen? 

Hoe is dat over tien jaar?
Ik denk dat we dan nog meer behoefte hebben aan 
sociale innovatie. We staan nog maar aan het begin. 
Er komt steeds meer aandacht voor de kwaliteit van 
woonomgevingen, voor de kwaliteit van leven. 

Gaat het de goede kant op met sociale 
innovatie in Nederland?
Het gaat moeizamer dan ik had gedacht. Omdat het 
heel erg ingeburgerd is dat je het wel redt als je maar 
technologie hebt. Er is zo’n heilig geloof in techniek en 
ICT, dat is moeilijk te doorbreken. Sociale contacten 
worden meer en meer virtuele contacten. Real life en 

fysieke ontmoetingen komen er steeds 
minder en die worden – nu nog  
tenminste – node gemist. Die kun je niet 
regelen met de laptop of iPad, daar moet 
je anders in investeren. Het heeft ook te 
maken met het feit dat sociale innovatie 
moeilijk zichtbaar te maken is, het is niet 
concreet genoeg voor mensen om er mee 
te scoren. Je kunt het moeilijk  

vermarkten. Als je bij healthy ageing kijkt naar de  
medische technologie, daar wordt heel veel geld 
verdiend aan mooie concepten, daar is iedereen wel 
in geïnteresseerd. Maar als jij op een steunstee in 
Ooststellingwerf Noord sociale innovaties ontwikkelt 
en toepast, dan is dat niet interessant. Daar haal je de 
voorpagina van het Financieel Dagblad niet mee. 

Kan de overheid ook een rol spelen bij 
sociale innovatie?
Soms heeft sociale innovatie meer te maken met een 
terugtrekkende overheid dan met een stimulerende 
overheid die sociale innovatieconcepten ontwikkelt. 
Het gaat om maatschappelijke, financieel moeilijk te 
handhaven voorzieningen waarvan de overheid hoopt 
dat sociale innovatie, de private markt of de mensen 
ze zelf gaan overnemen. Dat heeft heel ordinair met 
bezuinigingen te maken, en dat, in combinatie met 
de vergrijzing, zorgt ervoor dat het onderwerp op dit 
moment extra urgent is. Sociale innovatie kost nu nog 
geld, maar uiteindelijk levert het iets op, niet zozeer 
in producten, maar eerder in processen of diensten. 
Het kost tijd om dat voor elkaar te krijgen; het moet 
zich eerst ontwikkelen. Daar moet je mee kunnen 
en mogen experimenteren. De overheid kan dat  
faciliteren. Ze moet mensen de vrijheid daarvoor  
geven en ze financieel ondersteunen. Maar ik denk 
dat heel veel regelgeving juist verstrakt in plaats van 
versoepelt.

“mEnsEn zijn HElEmaal niEt 
zo mEt dE toEkomst bEzig. 
HEEl bEgrijpElijk, maar dat 
is wEl EEn valkuil.”
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Wat is de rol van nieuwe media en ICT?
Die is heel belangrijk. Mits je het koppelt aan gedrag, 
zodat mensen er mee leren omgaan en snappen waar 
ze het voor doen. Zorg ook dat het geschikt is voor 
hen. Het is daarom ook de bedoeling dat ze het deels 
zelf ontwikkelen, of dat anderen het hun leren. Bij ons 
WoonHorizon-project merken we dat mensen boven 
de 75 bang zijn voor technologie. We hebben deze 
mensen bijvoorbeeld gevraagd of ze hun huis op proef 
met domotica willen inrichten, maar ze willen dat niet. 
We onderzoeken nu hoe we die mensen zo ver kunnen 
krijgen dat ze dat toch gaan doen. Ze moeten snappen 
waar het voor is. Dat kan bijvoorbeeld met kinderen,  
of met of een stagiaire van de school in de buurt.  
Misschien heb je wel een buurman die nog ouder is dan 
jij, maar die het hartstikke goed kan. Ik geloof heilig in 
combinaties van jong en oud, maar ook van mannen en 
vrouwen door elkaar, het liefst zo gemêleerd mogelijk. 
Iedereen heeft zijn eigen expertise. 

Wat zijn de valkuilen van sociale  
innovatie?
Sociale innovatie is vrij ongrijpbaar, het alles kan zijn. 
Het is een containerbegrip, en daardoor krijg je een 
devaluatie van de term. Wat ik ook wel zie is dat sociale 
innovatie wordt gebruikt als een positief sausje; het is 
per definitie hartstikke goed, want het is sociaal en het 
is innovatief. Maar er zit ook een heel andere drijfveer 
bij: als je niet aan sociale innovatie doet, dan kun je een 
goede kwaliteit van leef- en woonomgeving zeer bin-
nenkort al niet meer betalen. Dat is heel nuchter, maar 
zo is het ook. Daarom hou ik het ‘t liefst zo praktisch 
mogelijk en dicht bij de mens die het aangaat. Concreet 
en kleinschalig en niet al te hemelbestormend. 

Een andere valkuil is dat mensen het niet willen;  
dat je de mensen waar het voor bedoeld is niet mee 
kunt krijgen. Je denkt dat je de mensen kent, maar in 
feite organiseer je dingen om hen heen of voor hen; 
dan is het opgedrongen geluk en daar heb ik zo’n 
ontzaggelijke hekel aan. Eigenlijk is ‘iedereen mee 
krijgen’ een contradictio in terminis, want je zou samen 
en van meet af aan moeten beginnen te ontwikkelen. 
Dat is ook meteen de uitdaging. We merken dat bij 
het WoonHorizon-project; mensen zijn helemaal 
niet zo met de toekomst bezig. Ze leven nu en ze zien 
wel hoe het morgen gaat. Heel begrijpelijk, maar dat 
kortetermijndenken is wel een valkuil. Wie kent geen 
mensen wiens ouders op droevige wijze en eigenlijk 
tegen hun zin naar het verzorgingshuis zijn gegaan? 
Terwijl ze zó graag in hun eigen huis hadden willen 
blijven wonen,maar daar was het op dat moment te 
laat voor. Als ze daar eerder over hadden nagedacht, 
hadden ze veel eerder maatregelen kunnen treffen: een 

lift gemaakt of een slaapkamer beneden. 
Onnozele dingen, maar mensen denken 
daar helemaal niet over na. 

Hoe zorg je dat ze daar wel  
over na gaan denken?
Sociale media kunnen daar een rol in 
spelen. Vertel het aan elkaar, gebruik 
marktplaats.nl, een straatforum, een  
klusclub. Iemand heeft bijvoorbeeld zelf 
een traplift geïnstalleerd, en wil het ook 
wel voor andere mensen doen. Wat so-

ciale media betreft zitten we in een overgangsperiode, 
want mensen boven de 75 zitten nog niet vaak op inter-
net, maar 70 procent van de mensen tussen de 50 en 60 
wel. Gevaar met sociale media is wel dat het werkelijke 
contact, met elkaar praten, met elkaar aan tafel zitten, 
verloren gaat. Met een website of een oproepsysteem 
via de telefoon alleen ben je er niet. Dat zijn hulp-
middelen, maar dat besef dringt nog niet echt door. 
Ken elkaar en verbind je met de ander. Dat geldt voor 
jong en oud. Levensloopbestendig wonen betekent  
samen wonen in een omgeving waar je je thuis voelt. 
Dat is niet iedereen gegeven, maar daar waar kansen 
zijn moeten we die zien te pakken. Sociaal.

“mEnsEn zijn HElEmaal niEt 
zo mEt dE toEkomst bEzig. 
HEEl bEgrijpElijk, maar dat 
is wEl EEn valkuil.” Wat is jouw motivatie?

Mijn motivatie is altijd geweest dat ik voor alle 
mensen het goede wil, maar nu is het idee meer:  
zorg dat de koek groter wordt. Daarom heb ik een  
jaar of twaalf, dertien geleden het thema arbeids- 
productiviteit geadopteerd. Daarvoor was het een 
beetje een besmet woord; ik associeerde het met  
uitbuiting, maar ik ben ervan overtuigd dat 
arbeidsproductiviteit de enige factor is die er echt  
toe doet als we het over welvaartsgroei hebben en  
over groei in het algemeen. Groei is nodig omdat er 
steeds meer mensen komen die willen meedelen.  
En als je zorgt dat iedereen een bijdrage levert, is 
het verdelingsvraagstuk ook gemakkelijker op te  
lossen. Dan kom je op Slimmer Werken. Slimmer 
Werken? Werken we nu niet slim dan? Dat was  
voorheen inderdaad vaak de reactie, maar dat is aan 
het veranderen. Want als je goed naar processen kijkt, 
zitten er altijd onderdelen in die er niets aan  
toevoegen. Die moet je eruit halen. Gebruik de  
expertise van de inzichten van de mensen op de  
werkvloer om het proces te stroomlijnen. Daar kun 
je de bedrijfsresultaten geweldig mee verbeteren. 

Mensen krijgen ook veel meer plezier in het  
werk als ze de ruimte hebben om hun talenten te  
ontplooien. 
 
Hoe merk je dat dat aan het  
veranderen is? 
Ik word veel enthousiaster ontvangen met dit  
verhaal. Uit de Erasmus Innovatie en Concurrentie 
Monitor is ook gebleken dat de investeringen in  
sociale innovatie tussen 2009 en 2010 fors zijn  
toegenomen, met 12 procent. Dat is goed nieuws, 
al zijn er nog aardig wat sectoren waar veel moet  
gebeuren, zoals de bouw, de financiële dienstverle-
ning en de zorg.  

Waaruit bestaan de investeringen  
in sociale innovatie? 
Vooral heel veel arbeidstijd. Denk aan alle uren  
van de mensen die erover moeten overleggen,  
die met de implementatie bezig gaan en die eraan 
moeten wennen. Verder investeer je in trainingen en  
in onderzoek naar hoe je het beter kunt doen. 

En wat levert het op?
Betere prestaties. Op sommige plekken is 19 procent 
verhoging van de arbeidsproductiviteit gemeten. 
Bedrijven die aan sociale innovatie doen zijn beter in 
productiviteit, innoveren, verwerven van een groter 
marktaandeel, en hun werknemers zijn tevredener.  
 
Is tevredenheid van de werknemer de 
sleutel tot sociale innovatie?
Nee, dat is een misverstand. Tevredenheid leidt 
niet automatisch tot grotere productiviteit. Dat is 
niet aangetoond. Het is wel een effect van sociale 
innovatie. Betrokkenheid daarentegen correleert wel 
met betere bedrijfsprestaties. Betrokkenheid is niet 
hetzelfde als tevredenheid. Je kunt namelijk buiten-
gewoon ontevreden zijn omdat het niet goed gaat, 
maar je tegelijkertijd wel geweldig betrokken voelen. 
Dat betekent dat je ontevreden bent, maar dat je je 
ontzettend inspant vanwege je betrokkenheid. 

Wat is volgens jou dan wel sleutel tot 
sociale innovatie? 
Ruimte voor experimenten, participatie,  
gebruik van talenten op de werkvloer, overal in de 
organisatie. Leidinggevenden die die ruimte creëren. 
Vertrouwen op de professionaliteit van  

fIETJE vAAs

“jongE mEnsEn  
willEn HElEmaal 
niEt tHuiswErkEn.”
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de medewerkers. En je moet zorgen dat je  
organisatie zo inricht dat ze zich voortdurend  
kan vernieuwen. Innovatief vermogen van  
organisaties vergroten, dat is het belangrijkst. 

Hoe doe je dat dan?  
Dat je doe je door mensen de ruimte te geven  
om over vernieuwing van producten of diensten  
na te denken, om mensen daar bij te betrekken.  
Je moet de ontwikkeling daarvan niet isoleren.  
Haal kennis binnen van kennisinstellingen en  
universiteiten en geef mensen in de organisatie  
de ruimte om daarmee aan de slag gaan. Anders  
is het zo eenmalig, zo van: als we dit uitgerold  
hebben, zijn we klaar. Nee, het lerend vermogen,  
de flexibiliteit en het adoptievermogen van nieuwe 
ideeën en werkwijzen in de organisatie moeten  
groeien, zodat ze blijvend gericht is op sociale  
innovatie. 

Je bent je carrière in 1973 begonnen.  
Ben je sindsdien anders tegen sociale  
innovatie aan gaan kijken? 
Dertig jaar geleden was ik met dezelfde onderwerpen 
bezig als nu, behalve met organiseren van innovatie. 
Dat is meer de harde kant die ik nu omarmd heb.  
Ik ben begonnen bij de vakbeweging en daar gold  
zeker in die tijd een behoorlijk gepolariseerde  
benadering, maar de rode draad is: hoe benut je  
de competenties van mensen? En dat is eigenlijk al 
dertig jaar hetzelfde, al noemde ik het toen anders: 
inspraak, medezeggenschap, autonomie. Nu hebben  
we het over empowerment. En als je vooruit kijkt;  
over welke sociale-innovatiethema’s hebben we  
het over tien jaar nog? Sociale innovatie is van  

alle tijden. Er zijn allerlei elementen van sociale  
innovatie waar diverse bedrijven en mensen al  
tijden mee bezig zijn, en dat blijft. Arbeidsverhou-
dingen bijvoorbeeld en duurzame inzetbaarheid.  
Maar dat het bij elkaar gezet is als combinatie en als 
complement van technische innovatie, dat is nieuw. 

Wat heeft technische innovatie met  
sociale innovatie te maken?
Sociale innovatie is een absolute noodzaak om  
technische innovatie te laten slagen. Nieuwe  
technologie gaat niet werken als er geen sociale  
innovatie is. Niet om hem tot stand te brengen en  
ook niet om hem toe te passen. Een nieuw productie-
proces is waardeloos als je mensen niet de ruimte geeft 
om er mee te werken. Mensen moeten de gelegenheid 
krijgen om te experimenteren, te oefenen. 

En omgekeerd? Wat heeft sociale  
innovatie met technische innovatie  
te maken?
Sociale innovatie kan best zonder technische  
innovatie. Je kunt gewoon de organisatiestructuur 
veranderen of mensen anders coachen en stimuleren 
zonder daarbij afhankelijk te zijn van technologische 
ontwikkelingen. Overigens gaat het wel vaak samen 
omdat de aanleiding voor sociale innovatie vaak een 
technologische is, zoals een nieuwe machine of een 
nieuw software-pakket. Anderzijds zijn er ook nieuwe 
manieren van werken mogelijk door nieuwe  
communicatietechnieken en ICT.

verwacht je wat betreft sociale innovatie 
veel van deze nieuwe  
communicatietechnieken? 

Ik geloof dat het geweldige nieuwe 
mogelijkheden biedt, maar het is 
nog helemaal niet uitgekristalli-
seerd. Het is belangrijk dat je ruimte 
claimt om ermee te experimenteren.  
Je ziet telkens hypes, zoals Twitter. 
Dat schept hoge verwachtingen, 
maar die zijn tot nu toe niet  
uitgekomen. We staan nog maar 
aan het begin, we moeten nog 
ontdekken wat we ermee  
kunnen, maar ik ben ervan  
overtuigd dat er nieuwe dingen 
uitkomen, nieuwe relaties, business 

fietje vaas
Fietje Vaas is een grootheid op het gebied van sociale innovatie .  
Ze houdt zich bezig met onderzoek en advies. Onlangs heeft ze een 
kennisprogramma van haar werkgever TNO afgerond en daar een 
boek over geschreven, Innovatie die werkt. Namens TNO is ze  
betrokken geweest bij de oprichting van het Nederlands Centrum 
voor Sociale Innovatie (NCSI), de stichting die op initiatief van  
het innovatieplatform uit diverse partijen is ontstaan, die sociale  
innovatie in Nederland stimuleert en waar ze op dit moment  
werkzaam is als programmamanager. Ten slotte gaat ze langs de 
deuren om Slimmer Werken onder de aandacht te brengen. 

cases, organisatievormen en manieren van werken.  
Kijk maar eens naar sms. Dat is in eerste instantie  
voor militaire doeleinden ontwikkeld en het is  
opeens geweldig geëxplodeerd in een vorm van  
communicatie en een medium voor commerciële  
dienstverlening. Het wordt nu heel nuttig gebruikt.  

Welke rol speelt een nieuwe generatie  
bij deze ontwikkelingen? 
De opkomst van een nieuwe generatie is een 
terugkerend onderwerp, al zolang ik meedraai.  
Je kunt veel leren van nieuwe generaties, maar ze zijn 
niet hemelbestormend en je moet ze niet verabso-
luteren. De nieuwe generatie – werknemer 2.0 – is 
opgegroeid met digitale hulpmiddelen, het zijn de 
digital natives, zeg maar. Zij weten niet beter dan dat er 
internet is, zij lossen alles onmiddellijk op via internet, 
ze delen kennis, houden het niet voor zichzelf. Hoewel 
het ook een beetje een ideaalbeeld is, is die generatie 
heel gemotiveerd in het leren van oudere generaties. 
Dat zie je ook wel in de praktijk. In bedrijven waar het 
nieuwe werken is ingevoerd, willen de jonge mensen  
helemaal niet thuiswerken, omdat ze op kantoor willen 
komen om te leren van ervaren mensen en om kennis 
te delen. Dat is een heel duidelijke trend. 

Hoe stimuleer je sociale innovatie?  
Doe je dat top down of bottom up?
Idealiter komt sociale innovatie van binnenuit én 
van bovenaf. Het is heel gunstig als de top van een 
organisatie sociale innovatie wil, en voor echt grote 
veranderingen is dat zelfs noodzakelijk. Maar dat is 
niet hetzelfde als top down. Dat zou betekenen dat 
bepaalde opvattingen over de implementatie van  
bovenaf worden uitgerold: iedereen krijgt een laptop 
en een smartphone en ze moeten allemaal deels 
thuiswerken. Dat is een top down benadering.  

Die kan succesvol zijn, maar werkt 
natuurlijk niet als er geen volgers zijn op 
de vloer. Het omgekeerde komt ook voor. 
Dat er bottom up dingen aan de gang zijn, 
die door de top opgepakt worden. Dat 
is met name in sommige delen van het 
rijk het geval. Werknemers dwingen de 
top om een standpunt in te nemen, en er 
eventueel in mee te gaan, door voor-

waarden te stellen en te creëren. Toont de overheid in-
teresse voor het onderwerp? De overheid als werkgever 
is wel heel hard aan het zoeken – door nood gedreven 
natuurlijk –  
hoe ze met minder mensen en kosten dezelfde of 
hopelijk betere dienstverlening kunnen leveren.  
In het bedrijfslevenbeleid van het ministerie van 
Economische Zaken komt er ook meer aandacht voor; 
ik heb daar laatst nog een lezing gegeven. De andere 
kant is dat het NCSI helemaal wordt gemarginaliseerd 
als je het vanuit de overheid bekijkt. We krijgen haast 
geen subsidie meer. Bovendien zou kennisontwikkeling 
op dit terrein meer moeten worden gestimuleerd. 
De universiteiten en hogescholen die op dit terrein 
werken, zouden meer ruimte moeten krijgen.  

Want daar gebeurt nog niet genoeg op 
het gebied van sociale innovatie? 
Niet alle technische universiteiten besteden aandacht 
aan sociale innovatie. Soms is het ergens wel een 
vakgroep, maar niet geïntegreerd. Ik zou heel graag zien 
dat dat beter werd. Dat geldt even zo goed voor tech-
nische hogescholen. Ik vraag me af of ze daar zoveel 
aandacht besteden aan management, organisatie en 
inzet van arbeid. Ik denk dat daar wel wat te winnen is. 

Wat zijn de valkuilen van sociale  
innovatie?
Dat mensen denken dat ze er zijn. Zo van: we hebben 
het nieuwe werken ingevoerd en we kunnen tevreden 
achteroverleunen. Ze denken dat het een management-
concept is dat je implementeert en uitrolt en daarmee 
een mooie daad hebt gedaan. Daar trek ik tegen ten 
strijde! Een andere valkuil is mensen door hun  
betrokkenheid te veel gaan werken. Dat ze toch weer 
even hun mail lezen, toch weer even wat gaan doen. 
Daar ben ik er ook een van.

“mEnsEn dEnkEn dat HEt 
niEuwE wErkEn EEn mana-
gEmEntconcEpt is dat jE 
implEmEntEErt En uitrolt”
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Je lectoraat gaat over economie.  
Wat heeft dat te maken met sociale  
innovatie? 
Sociale innovatie is bedoeld om de organisatie zodanig 
in te richten of te herinrichten dat de menselijke kwal-
iteiten veel beter worden benut. Economie op Mensen-
maat is gericht op het ontwerp van processen waarin je 
de mens centraal stelt, dat is macro-sociale innovatie. 
Maar wat je in het economische proces op macroschaal 
doet, kunnen bedrijven in feite ook op microschaal 
doen, met bijvoorbeeld budgetteringssystemen. 

Het lectoraat heet Economie op  
mensenmaat. Kun je die naam uitleggen?

Er zitten een heleboel onvolkomenheden in de hui-
dige economie. Die is absoluut niet afgestemd op de 
menselijke maat. We zetten een heleboel heffingen op 
arbeid, waardoor arbeid heel duur wordt, en waardoor 
we het heel weinig gaan gebruiken, terwijl het eigenlijk 
de bron van onze welvaart is. Als iemand niet werkt, 
krijgt hij een uitkering. Als hij wel werkt, krijgt hij 
loon. Als die persoon met zijn werk meer opbrengt 
dan het verschil tussen loon en uitkering dan is hij 
of zij voor Nederland al rendabel. Helaas mag geen 
enkele werkgever zo rekenen. Je moet de economie dus 
anders inrichten, zodat je een veel grotere groep krijgt 
die regulier aan het werk is. De kleinere groep die echt 
niet kan werken moet je gewoon helpen. Maar op dit 
moment hebben we systemen die het economisch niet 
aantrekkelijk maken om maatschappelijk gewenst te 
handelen, we worden juist afgestraft. Het is vechten 
tegen de bierkaai. 

Wat is maatschappelijk gewenst  
handelen en hoe maak je dat  
aantrekkelijk? 
Als een werkgever iemand in dienst neemt, bespaart 
hij de maatschappij een uitkering, dus daar mag hij 
voor worden beloond. In plaats van hem een heffing te 
geven, krijgt hij daarom een korting. Hij mag van zijn 
totale afdracht een bedrag aftrekken. Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen moet geen geld kosten.  
Nee, het moet juist geld opbrengen. 

Wat houdt ons tegen om de economie 
anders in te richten?
Vanuit het verleden is de economie gaan horen bij de 
sociale wetenschappen, en bij de sociale wetenschap-
pen verklaren ze dingen. In de economische weten- 
schap houden ze zich ook bezig met gedrag van 
mensen, terwijl je eigenlijk veel meer moet gaan 
ontwerpen.  

Je moet de inrichting van de economie 
gaan herontwerpen, zodanig dat we 
onze doelstellingen veel beter bereiken, 
namelijk een hogere welvaart, die we met 
inschakeling van al die mensen kunnen 
behalen. 

stel dat je plan wordt  
ingevoerd en er is meer werk, 
wordt dat dan ook goed  
beloond? 

“jE moEt dE EconomiE  
andErs inricHtEn, zodat 
jE EEn vEEl grotErE groEp 
krijgt diE rEguliEr aan  
HEt wErk is”

pIET vAN ElsWIJK

“EconomiE op 
mEnsEnmaat”

piet van Elswijk
Piet van Elswijk is lector aan Stenden hogeschool in Leeuwarden. Zijn lectoraat heet Economie op 
Mensenmaat. Het drijft op het principe dat je het ‘economisch aantrekkelijk moet maken om maat-
schappelijk gewenst te handelen’. In de jaren zeventig van de vorige eeuw kwam hij op het idee om 
de sociale zekerheid en daarmee de economie te hervormen, zodat meer mensen gaan werken en er 
minder uitkeringen hoeven te worden betaald. Sindsdien probeert hij anderen van het nut en de  
noodzaak van zijn zogenaamde Prohef-plan te overtuigen. Daarnaast is Piet bedrijfskundig adviseur. 

Ja, het nettoloon blijft hetzelfde. Mensen blijven even 
veel verdienen en als het goed gaat met de economie, 
kan het loon ook omhoog. Het aardige is dat de uitke-
ringen mee kunnen met de welvaart. Nu is het zo dat 
de uitkeringen verlaagd moeten worden als wij ander-
half, twee procent groei hebben. In mijn model kun je 
met een half procent groei nog steeds iets overhouden. 
Je hoeft pas aan uitkeringen te komen als je echt geen 
groei meer hebt. Dan wordt de koek kleiner en dan 
moet iedereen inleveren. Dat lijkt me veel eerlijker. 
Gehandicapten moeten nu dertig procent inleveren op 
hun persoonsgebonden budget; het is toch godgek-
laagd dat zij voor die crisis moeten opdraaien. 

Is de vergrijzing niet een enorme  
bedreiging voor je plan?
Het aantal mensen dat werkt in de beroepsbevolking 
neemt iets toe omdat we meer parttime gaan werken, 
maar het aantal jaren dat we gezamenlijk werken daalt 
al door de vergrijzing. Stel dat we met zijn allen even 
veel blijven werken, of door mijn model iets meer  
nog, dan hebben we op dit moment nog steeds twee 
miljoen mensen op de reservebank; dat zijn de mensen 
tussen de 16 en 65 jaar die nu een uitkering krijgen.  
De totale bevolking tussen 16 en 65 jaar zal de ko-
mende decennia wel dalen, maar hooguit met een half 
miljoen mensen. Dan blijft er nog steeds een reserve 
van anderhalf miljoen over. Er zullen dus helemaal 
geen tekorten gaan ontstaan. Dan zijn er wel veel meer 
ouderen, maar die bieden ook gewoon werkgelegen-
heid. Daar zit werk aan vast in de vorm van meer zorg, 
maar die is dan ook veel goedkoper geworden. Je moet 
alleen zorgen dat ze niet in Spanje gaan wonen en daar 
zorg consumeren, want dan geven ze hun geld daar uit. 
Je moet het geld in je eigen economie houden. Dan is 
het heel simpel: het geld gaat erin via pensioenen en 
het gaat eruit in werk. 

Als je het hebt over regionale verschillen 
in werkgelegenheid, tussen het Noorden 

en de randstad bijvoorbeeld, kun je die 
rechttrekken?
Omdat in de Randstad veel meer werkgelegenheid is, 
trekken mensen uit het noorden weg. In de Randstad 
liggen meer kansen, vooral voor hoogopgeleiden.  
Daar kun je een heleboel aan doen met de Economie 
op Mensenmaat, omdat je heel lang rendabel blijft als je 
lagere arbeidskosten hebt. Om iets te noemen: een bus 
is rendabel als er gemiddeld zes à zeven passagiers in 
zitten. Als je het daar anders zou doen met de arbeids-
kosten, zouden dat er maar drie hoeven te zijn.  
Dat betekent dat je een heleboel lijnen nog rendabel 
kunt blijven uitvoeren, met kleinere busjes weliswaar. 
Zo hou je een heleboel plaatsen bereikbaar, zodat 
mensen minder snel wegtrekken. Hetzelfde geldt voor 
kantoren, buurtwinkels, noem maar op. Dat is allemaal 
werkgelegenheid. Economie op Mensenmaat helpt dus 
om die krimp tegen te gaan. 

Neemt de waarschijnlijkheid dat je plan 
wordt ingevoerd toe of af?
Die neemt alleen maar toe naarmate de crisis  
groter wordt. Het is wel grappig om te constateren
 dat ze in Duitsland zonder het te beseffen al een beetje 
in die richting gaan. Ik hoor vaak van mensen dat het 
in Duitsland hartstikke goed gaat, en dan vraag ik 
ze waarom. Dan krijg je argumenten van: zij werken 
harder, ze zijn innovatiever en ze hebben Mercedes 
en BMW. Dat is allemaal wel een beetje waar, maar ik 
constateer dat de arbeidskosten in Duitsland tien jaar 
geleden tien procent hoger waren dan bij ons, en nu 
zijn ze vier procent lager. 

maar de werkloosheid in Duitsland is 
toch enorm hoog? 
Denk maar niet dat wij het beter doen; dat roept  
iedereen, maar dat is niet waar. Het cijfer dat wij hier 
hebben is ontzettend geflatteerd. Aan de ene kant lees 
je in de krant dat de werkloosheid afneemt, maar aan 
de andere kant neemt ook de werkgelegenheid af.  
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Hoe kan dat nou? Wij meten verkeerd. We meten 
400.000 werklozen, maar er zijn wel bijna twee miljoen 
mensen tussen 15 en 65 jaar die een uitkering krijgen, 
maar die noemen we niet werkloos. In totaal zitten wij 
gewoon op een werkloosheid van 15 procent. 

Zijn er ook bezwaren tegen je model?
In de afgelopen decennia zijn er vele bezwaren geuit, 
maar geen enkele daarvan snijdt hout, behalve dat je 
kunt zeggen dat het zo anders is dan we altijd deden. 
We hebben er een aantal jaren mee geëxperimenteerd 
in de gemeente Rotterdam en de provincie Groningen. 
Je kon gewoon laten zien dat het werkt; meer  
werkgelegenheid bijvoorbeeld en je kon uitrekenen dat 
het toenmalige UWV, Gak heette het toen, er dik aan 
had verdiend. Maar ja, de landelijke politiek vond het 
maar niks – want wie verzint het nou om sociale lasten 
af te trekken in plaats van op te tellen.  
Kortom: het is een paradigmaswitch, en dat duurt  
altijd heel lang. Ik zeg altijd: tussen het moment van 
uitvinden van de stoommachine en het toepassen 
ervan heeft zestig jaar gezeten. En dat is alleen nog 
maar techniek. Dit is omschakeling in het denken.

Hoe zorg je dat mensen anders gaan 
denken?
We zijn met een publiekscampagne begonnen,  
een soort burgerinitiatief waarmee we handtekeningen 
verzamelen. De discussie moet weer gevoerd worden. 
In 1997 – 1998 was ik er bijna; een motie in de Tweede 
Kamer, ik heb het hele verhaal bij Buitenhof verteld. 
We voelden allemaal: dit gaat het worden. Ik kwam 
heel ver en toen ging het, in 2001, net weer goed met 
de economie. Opeens was er weinig animo meer om er 
iets mee te doen. Jan-Peter Balkenende – die toen  
Kamerlid was – zei: ‘Het is een prachtige oplossing 
voor geen probleem.’ Daarnaast moeten we eens gaan 
nadenken over allerlei begrippen, omdat we die  
niet goed gebruiken. Neem het begrip arbeids- 
productiviteit. Als je een econoom vraagt wat  

arbeidsproductiviteit is, zal hij zeggen dat dat de 
prestatie per arbeidsuur is, terwijl het eigenlijk de 
prestatie per arbeidseuro is, want waarom zou Philips 
anders zijn fabriek uit Hoogezand naar Polen verplaat-
sen, terwijl de arbeidsproductiviteit per uur daar veel 

lager is? Daar is arbeid veel goedkoper. 
Wij hebben dus gewoon een verkeerde 
definitie. Waarom veranderen we dat niet 
gewoon in de economie? Daar ben ik met 
docenten mee bezig. Dan kom je tot een 
andere vorm van economie. 

In welke hoek zoek je  
politieke steun?
Eigenlijk gaat de steun voor mijn plan 

dwars door alle partijen heen. Het is zo liberaal als wat, 
want als je het aan ondernemers vertelt, vragen ze zich 
af waarom we dit niet doen. Je haalt juist het liberale 
naar voren, terwijl je ook sociaal bent. De PvdA heeft 
zich er altijd hard voor gemaakt. GroenLinks vond het 
op een gegeven moment ook wel interessant, maar zij 
wilden zich meer richten op milieubelasting. Ik rea-
geerde dat daar niks op tegen is, maar besef wel dat als 
je arbeidskosten lager zijn, je ook veel groener wordt. 
Je kunt weer gaan repareren, want dat is veel goedkoper 
geworden, waardoor je veel langer met spullen gaat 
doen. Als je daarnaast ook nog een heffing op grond-
stoffen zet, ga je vanzelf heel anders, veel duurzamer 
ontwerpen. 

maakt jouw plan werken ook weer leuk? 
Willen mensen door jouw plan  
bijvoorbeeld ook weer in de zorg of  
het onderwijs werken? 
Ja, als de lonen goed zijn en de loonkosten veel lager, 
kun je toe met kleinere klassen en dan wordt het ook 
weer leuk om les te geven. In de zorg hetzelfde:  
je hebt ruimte voor meer personeel, dus wordt het 
minder hard werken. Het is ook gewoon marktwerking.  
De zorg staat nu bijvoorbeeld bekend als keihard 
werken en weinig verdienen. Maar in het bankwezen  
verdienen mensen met niks heel veel geld. Het is van 
de zotte dat we het aan private ondernemingen over-
laten om geld te scheppen. Die toetsen alleen meer nul-
len in de computer in. Geen wonder dat ze miljoenen 
opstrijken voor zichzelf. Als je geld scheppen overlaat 
aan de overheid, kun je dat soort exorbitante graaierij 
voorkomen. Dan gaat de bank weer normale salarissen 
betalen, en dan komt het ook wel goed met de zorg. 

“wE HEbbEn in nEdErland 
EEn wErkloosHEid van  
15 procEnt”

ElENA CAvAGNArO

“socialE innovatiE  
is dE pEoplE- 
dimEnsiE van  
duurzaamHEid.”

Wat is de relatie tussen duurzaamheid en 
sociale innovatie?
Sociale innovatie is voor mij de people-dimensie  
van duurzaamheid. Duurzaamheid komt oorspron-
kelijk uit de milieubeweging, uit de linkervleugel: 
aandacht voor het milieu. In de rechtervleugel ging 
het vooral over profit. Aan beide kanten werd vooral 
gedacht in technologische oplossingen. Maar wat  
vergeten werd, dat was de mens. Het was voor mij  
een enorme verademing toen ik in contact kwam met 
de gedachte dat duurzaamheid gaat om de kwaliteit 
van het leven van mensen nu en in de toekomst.
 
Je bent een voorstander van  
‘the Natural step’. Deze beweging  
helpt wereldwijd bedrijven en instel-
lingen duurzame ontwikkeling te 
integreren in hun strategische planning. 

Welke les kunnen we leren van  
‘the Natural step’?
Allereerst dat bedrijven en overheden geen maatregel-
en zullen nemen als hun klanten of de burgers die niet 
kunnen begrijpen. Duurzaamheid begint en eindigt 
bij het individu en zijn waarden. Daarom heb ik samen 
met collega George Curiel de afgelopen jaren veel tijd 
besteed aan het belichten van de persoonlijke waarden 
die duurzaamheid ondersteunen. Kennis en bewust-
zijn spelen hier een hoofdrol. 

Welke kennis wil ‘the Natural step’  
overbrengen? 
Ten eerste dat eindige hulpbronnen, zoals olie, niet 
oneindig kunnen worden gebruikt. Er moet dus naar 
alternatieven worden gezocht die het milieu niet  
belasten. Hiervoor zijn investeringen nodig. Deze  
investeringen worden nu nauwelijks gedaan. Ten 
tweede dat we bij hernieuwbare hulpbronnen, zoals 
planten, bomen en vissen, rekening moeten houden 
met de snelheid waarmee deze zich vernieuwen.  
Je mag ze niet sneller verbruiken dan ze zich kunnen 
herstellen. Hetzelfde geldt voor het vermogen van de 
aarde zelf om diensten te leveren, zoals het verschonen 
van lucht door planten en het afbreken van stoffen 
door de natuur. Die diensten hebben een bepaalde 
capaciteit en die kennen we heel goed. We zouden  
die capaciteit niet moeten overschrijden. ‘The Natural 
Step’ erkent dus dat er grenzen zijn en stelt ten slotte 
dat men de beschikbare hulpbronnen eerlijk moet 
verdelen.
 
Als we doorgaan zoals nu, putten we de 
aarde uit. Hoe krijg je de mensheid zover 
dat ze de aarde niet uitput?
Een van de mechanismen om dat te doen – daar zijn 
wetenschappers, economen en ook een aantal politici 
het over eens – is dat goederen de prijs moeten  
hebben die ze werkelijk kosten. Dat betekent dat  
we verontreiniging moeten verdisconteren in de prijs. 
Een simpele maatregel, maar de gevestigde belangen 
vormen hierbij het struikelblok. En daar kom je niet 
doorheen als burgers het belang ervan niet inzien.  
Om dat te bewerkstelligen is informatie nodig,  
educatie.



Cradle to cradle – afval is voedsel 
In het concept ‘Cradle to cradle’ bestaat geen afval meer.  
Niet in het productieproces en niet aan het einde van de levens-
cyclus van een product. ‘Cradle to cradle’ pleit voor een manier van 
ontwerpen en produceren waarbij alle afval grondstof is voor nieuwe 
producten. Zo leidt consumptie niet meer tot afval en kun je consum-
eren zonder te vervuilen. Meer informatie op www.cradletocradle.nl
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Als vervuilende producten en diensten 
duurder worden, kunnen mensen met een  
gelijkblijvend inkomen er minder van  
kopen. maar mensen hebben een hekel 
aan inleveren. Is er een alternatief?
Duurzaamheid gaat vaak over ‘minder’: minder  
broeikasgas produceren, minder olie verbruiken, 
minder vervuilen, minder consumeren. Mensen willen 
dat niet. Maar vroeg of laat keert de muur de boot; als 
je blijft vissen zoals we het nu doen, is de vis straks op. 
Duurzaamheid betekent echter niet per definitie dat je 
minder kunt consumeren. ‘Cradle to cradle’ werkt aan 
productiemethoden zonder vervuiling.

Duurzaamheid betekent dat we de  
huidige generatie van haar noden  
voorzien, terwijl we de mogelijkheden 
voor toekomstige generaties niet  
beperken. maar het sociale aspect  
van duurzaamheid gaat in jouw ogen  
nog verder.
Op dit moment consumeert 20 procent van de  
bevolking 80 procent van de natuurlijke hulpbronnen. 
We moeten toe naar een meer eerlijke verdeling.  
Bij werkelijke sociale innovatie sluit je 
geen groepen uit. Die pas je toe op álle 
mensen. Dat geldt ook bij sociale in-
novatie binnen organisaties. Af en toe 
worden maatregelen genomen die men 
alleen toepast op een bepaalde groep.  
Dat gaat niet werken. Als je het 
opneemt voor een groep die andere 
groepen uitsluit, dan heb je geen  
werkelijke sociale innovatie.

veel jongeren voelen zich 
buitengesloten; zij komen 
maar moeilijk binnen bij  
bedrijven en instellingen. 
Hoe verander je dat?
Een heel belangrijk punt van uitsluiting 
is dat het twee kanten heeft. Aan
 de ene kant heb je de gevestigde orde 
die moeilijk begrijpt dat het anders kan 
en daarom zelden ruimte heeft voor 
andere ideeën. Aan de andere kant heb 
je de groep die zich in de slachtofferrol 
plaatst en zegt: zie je wel, de gevestigde 
orde luistert niet naar mij.  

Ik schrok me rot toen ik zag hoeveel jongeren hun 
mbo-opleiding niet afronden. Als maatschappij moet  
je er echt alles aan doen om dat te voorkomen.  
Sociale innovatie kan ook hierin een interessante 
rol spelen. Maar heel belangrijk is ook om tegen die 
jongeren te zeggen: “Waar blijft jouw verantwoordelijk-
heid?” Volwassen worden betekent voor mij verant-
woordelijkheid nemen. 

Geen excuus dus om aan de zijlijn te 
blijven zitten?
Je kunt altijd denken dat wat je is overkomen de  
schuld is van iemand anders. Ik gun het iedereen om  
in te zien dat je altijd een keuze hebt, ongeacht de  
omstandigheden. Alles komt uiteindelijk terug bij het 
besef dat je een keuze hebt en bij de keuze die je als  
individu maakt. Dit geldt voor duurzaamheid, maar 
ook voor alle andere keuzes in je leven. Het is treurig 
dat we veel kennis doorgeven aan studenten, maar  
nauwelijks kennis over hoe je jezelf kunt ontwikkelen, 
over persoonlijk leiderschap. Op Stenden proberen we 
daar wat aan te doen door bijvoorbeeld onze studenten 
te trainen in de ‘Seven Habits of Highly Effective  
People’ van Stephen Covey.

Elena cavagnaro
Elena Cavagnaro studeerde filosofie in Italië en Nederland. In 1995 
promoveerde ze aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Twee jaar 
later kreeg ze bij Stenden hogeschool een aanstelling als docent  
(bedrijfs)ethiek aan de Retail Business School. Daar begon haar 
onderzoek naar duurzaam ondernemen in de dienstverlenende sector. 
Een interessante ontdekkingsreis die in 2003 leidde tot de benoeming 
als lector Service Studies. In die functie kreeg ze de volgende taken:
 de betekenis van duurzaamheid verhelderen; bedrijven in de dienst-
verlenende sector ondersteunen in hun transitie naar duurzaam 
ondernemen; duurzaamheid beter integreren in het curriculum. Taken 
die voor haar onlosmakelijk zijn verbonden met sociale innovatie.

Hoe kun je als individu  
verandering op gang  
brengen terwijl de groep 
nog op een ander spoor zit?
Je moet altijd blijven vasthouden 
aan je principes, anders ben je weg. 
Dat vereist ontzettend veel kracht en eerlijkheid ten 
opzichte van jezelf. Natuurlijk is er af en toe wel  
pragmatisme nodig en diplomatie: daar waar je invloed 
kunt uitoefenen, doe je dat; waar niet, daar laat je het. 
Maar je hebt altijd een stukje eigen invloed en die moet 

je ook gebruiken. Jezelf verloochenen, dat is de slacht-
offerrol, een gebrek aan innerlijke weerbaarheid. Ik 
zie voor sociale innovatie alleen toekomst als de mens 
innerlijk weerbaar wordt. Want als jij niet doet waar je 
in gelooft, waarom zou een ander het dan wel doen?

“jE HEbt altijd EEn stukjE EigEn 
invloEd En diE moEt jE ook 
gEbruikEn”

JOs plOmpEN

“bEdrijvEn diE HEt 
HEEl goEd doEn, 
HEbbEn EEn HEEl 
EigEn maniEr van 
organisErEn”

Wat versta je onder goed 
werkgeverschap? 

Voor medewerkers is het belangrijk dat de volgende 
drie relaties goed zijn. Eén: de relatie met de werk-
gever, met leidinggevenden. In die relatie is vertrouwen 
het belangrijkste. In ons onderzoek splitsten we dat uit 
naar geloofwaardigheid, respect en eerlijkheid. Twee: 
de relatie met hun baan. Daarin is het belangrijk dat 
mensen trots zijn op wat ze doen, op wat de afdeling 
doet en op wat de organisatie doet. Drie: de relatie met 
collega’s. Hebben mensen plezier met elkaar? Is er  
sociale cohesie? Kameraadschap? Teamspirit? Het gaat 
er om of mensen vertrouwen, trots en plezier hebben. 
Zo ja, dan is er sprake van goed werkgeverschap. 

Zijn de criteria voor Great places to Work 
in de loop der tijd veranderd? 
In principe niet. De waarden vertrouwen, trots  
en plezier blijken behoorlijk universeel te zijn.  
We hanteren ook wereldwijd in 45 landen dezelfde  
vragenlijst. Wat we meten is de perceptie van  
medewerkers: ‘Wat vind jij ervan?’.

Toch, zeg je, is de relatie werkgever- 
werknemer niet gelijk gebleven.
Het psychologisch contract tussen werkgever en 
werknemer is radicaal veranderd. Twintig jaar geleden 
was het contract voor het merendeel transactioneel: 
arbeid voor geld. Dat deed je 40 uur per week en dat 
was het. Dat komt voort uit een mechanistisch beeld 
op organisaties, waarin de werkgever kan zeggen: ‘Ik 
zoek een werknemer met die specificaties. Als jij het 
niet wil doen, zoek ik een ander.’. Wat je nu ziet is dat 
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jos plompen
Sinds de zomer van 2007 is Jos Plompen CEO van Great Place to Work® Nederland. In Amerika heeft het 
instituut haar 25e verjaardag achter de rug; in Nederland is Great Place to Work actief sinds 2002. Wie belang 
hecht aan ‘goed werkgeverschap’ kan jaarlijks zijn organisatie onder de loep laten nemen door het team van 
Jos Plompen. Doe je het goed, dan kom je op de lijst van beste werkplekken in ons land. Great Place to Work 
velt overigens niet alleen een oordeel; desgewenst geeft het instituut ook advies over hoe werkgevers van hun 
organisatie een fantastische werkplek kunnen maken.

men op zoek gaat naar werknemers met 
een specifiek talent. Mensen worden voor 
een werkgever uniek, haast onvervang-
baar. Steeds meer mensen zien werk als 
onderdeel van hun leven.
 
Dus mensen zijn minder goed 
inwisselbaar dan vroeger,  
terwijl het verloop tegenwoor-
dig veel groter is?
Dat komt doordat er nog een aspect 
meespeelt: de relatie tussen werkgever en werknemer 
wordt gelijkwaardiger. Honderd jaar geleden was men 
meer overgeleverd aan de baas. Het bedrijf zorgde 
overal voor: een woning, een school voor de kinderen.  
Nu nemen mensen meer eigen verantwoordelijkheid. 
Dat leidt tot een meer gelijkwaardige relatie. Niet 
gelijkwaardig in termen van macht, maar wel in het 
invullen van elkaars behoeften. En dan moet je elkaar 
kunnen vertrouwen. 
 
vertrouwen is dus belangrijk voor een 
duurzame relatie.
Ja. Neem ook Het Nieuwe Werken. Veel bedrijven 
zijn bezig dit in te voeren. Dat betekent dat managers 
hun medewerkers minder vaak zien en dat ze andere 
afspraken moeten maken over wat ze van elkaar  
verwachten. In die relatie is vertrouwen heel belangrijk. 
Je ziet ook dat de bedrijven in onze lijst (die dus hoog 
scoren op de waarden vertrouwen, trots en plezier, 
red.) een lager verloop hebben dan gemiddeld in de 
branche. 

Zijn de bedrijven die het goed doen 
vooral vernieuwend op sociaal of op  
technologisch gebied?
De bedrijven die wij zien, vernieuwen vooral aan de 
menselijke kant. Maar technologie kan daar een  
plaats in hebben. Kijk naar Het Nieuwe Werken:  

door technologische ontwikkeling komt dat nu  
voor veel meer mensen binnen handbereik.  
Of neem de fysieke werkplek: die kan sterk bijdragen 
tot betere communicatiestructuren en meer plezier  
in het werk.

Is goed werkgeverschap per definitie 
sociaal innovatief?
Wat is precies sociale innovatie? Het is een container-
begrip. Als je vraagt: zijn de bedrijven in de top van 
Great Place to Work innovatief bezig op HR-gebied, 
dan zeg ik volmondig ‘ja’. Je ziet dat ze iedere keer de 
grens opzoeken: ‘Wat moeten we nu?’. Microsoft was 
vier jaar geleden al bezig met Het Nieuwe Werken.  
Nu vragen ze zich af: ‘Hoe krijgen we meer diversiteit 
in de organisatie? Hoe kunnen we het IT-talent onder 
de vrouwelijke arbeidsbevolking bereiken?’.

In de lijst van beste werkgevers staan 
weinig kleine bedrijven. Hoe komt dat?
Er is nog maar een klein groepje dat meedoet; we 
zijn drie jaar geleden pas gestart met onderzoek bij 
bedrijven van 20 tot 50 medewerkers. Maar in kleine 
bedrijven ontstaan juist veel nieuwe ideeën. En grote 
organisaties zijn klein begonnen; hun cultuur is in  
die periode ontstaan. We kunnen veel leren van  
kleine organisaties, daarom nemen we ze nu mee in  
het onderzoek.

“HEt gaat Er om of mEnsEn 
vErtrouwEn, trots En 
plEziEr HEbbEn. zo ja,  
dan is Er sprakE van goEd 
wErkgEvErscHap”

Hoe doen de kleintjes het in vergelijking 
met de grote? 
Anders. Bij een kleiner bedrijf kent men elkaar. Daar is 
de sociale samenhang groter. De cultuur van ‘wij zijn 
één’ is gemakkelijker te realiseren. Aan de andere kant 
kunnen grote bedrijven makkelijker schaalvoordelen 
realiseren bij het opzetten van vernieuwende pro-
gramma’s. Ze richten zich op andere zaken. Er wordt 
wel gezegd dat het voor grote bedrijven lastig is om 
succesvolle pilots op te schalen.Dat ligt misschien meer 
aan de veranderaanpak dan aan het idee. Misschien is 
het een goed idee, maar hoe rol je het uit? Doe je dat 
Angelsaksisch, sociocratisch of nog heel anders? Wat 
ook meespeelt, is dat je een idee van iemand anders 
wilt opschalen. Mensen willen best veranderen, maar 
ze willen niet veranderd worden.
 
Zijn bedrijven niet te groot geworden?
Daar geloof ik niet in. Het suggereert een ab-
solute bovengrens en die heb ik niet gezien.  
Een voorbeeld: medewerkers van soft-
warebedrijf SAS in Huizen moesten voor 
training naar Amerika. Na afloop bleek hun 
vliegtuig niet te vertrekken, maar ze moesten 
terug. Ze wisten dat hun CEO een company-
vliegtuig heeft, dus wat deden ze? Ze belden 
hem met de vraag of ze dat vliegtuig konden 
gebruiken. Zeker kon dat. Met andere 
woorden: de top is wel degelijk te bereiken. 
Het gaat erom hoe je het organiseert.  
Als je bij Microsoft Steve Ballmer wilt spreken, stuur 
je een e-mail, of je gaat chatten. Belangrijk is dat je be-
naderbaar blijft, dat de menselijke maat erin blijft. Dat 
moet je organiseren. Ik heb genoeg voorbeelden gezien 
van grote organisaties waar dat goed gaat. 

Welke organisatiemodellen kom je  
dan tegen?
Sommige organisaties zijn redelijk strak Angelsaksisch 
aangestuurd. Sommige werken met zelfsturende  
teams. Bij sommige legt de directie besluiten voor  
aan medewerkers. Als we nog even teruggaan naar  
Het Nieuwe Werken: iedereen is het erover eens dat 

het alleen slaagt als je duidelijke afspraken maakt  
over resultaten, want je ziet elkaar niet veel.  
Dat is heel Angelsaksisch, terwijl het principe van  
overleg heel Rijnlands is. Zo zie je heel veel  
mengvormen.

Ben je voorstander van een specifiek 
model?
Je kunt niet zeggen: het één is goed en het ander niet. 
Het is aardig om vanuit empirisch onderzoek een 
model te maken, maar dat wil niet zeggen dat je het 
klakkeloos kunt kopiëren. Werkelijke sociale innovatie 
vindt plaats door originele denkers die hun eigen weg 
vinden. De insteek is dat je met een open mind luistert 
en kijkt naar bedrijven die het goed doen en dan zelf 
weet uit te vinden wat het beste bij jouw situatie past. 
Wij vragen de mensen die de organisatie vormen, of zij 
vinden dat hun bedrijf het goed doet.

Jullie geven geen blauwdruk voor de  
ideale organisatie, zeg je.
De ervaring leert dat bedrijven die het heel goed doen, 
een heel eigen manier van organiseren hebben. Wat je 
wel ziet bij alle bedrijven die het goed doen, is dat com-
municatie heel belangrijk is, van boven naar beneden 
en van links naar rechts.

stel dat Great place to Work het complete 
Nederlandse bedrijfsleven onder de loep 
zou nemen. Wat zouden we dan zien?
We hebben in 2010 een steekproef gehouden onder 
werknemers in Nederland. Op de laatste stelling ‘Alles 

overziend, vind ik ons bedrijf een 
Goede werkgever en echte Great 
Place to Work’ geven ze hun bedrijf 
een 5,7. Ter vergelijking: de werkne-
mers van deelnemers aan Great 
Place to Work geven hun bedrijf  

“als jE bij microsoft stEvE 
ballmEr wilt sprEkEn,  
stuur jE EEn E-mail of jE 
gaat cHattEn”

Great place to Work® Een Great Place to Work® is een 
organisatie waar je vertrouwen hebt in de mensen voor wie je werkt, 
trots bent op wat je doet, en plezier hebt met de collega’s waarmee  
je samenwerkt. 



p.62-63 \\ hoofdstuk 3 \\ zeven vergezichten

een 8,8. Maar ik zou ons onderzoek dolgraag doen  
bij Philips, Akzo, Unilever, Shell, de vlaggendragers  
van de Nederlandse economie. 

Waarom doen ze niet mee? Zijn ze bang 
voor de uitkomst?
Misschien. Een andere reden is dat ze zelf al  
tevredenheidonderzoeken houden. Maar die zijn 
vooral gericht op tevredenheid en minder op:  
hoe gaan we met elkaar om? Dat wordt niet consequent 

onderzocht. Toch denk ik dat sommige multinationals 
er heel goed uit zouden komen. Ik denk trouwens dat 
veel bedrijven in Nederland het best goed doen.

Goed werkgeverschap komt niet vanzelf. 
Betalen de investeringen zich terug?
Ja, dat staat buiten kijf. We onderzoeken dat ieder jaar. 
De bedrijven in onze lijst krijgen veel meer spontane 
sollicitanten en besparen zo veel aan wervingskosten. 
Het verloop is lager dan gemiddeld in de branche en 

in vergelijking met de hele industrie is 
het verzuim lager en de productiviteit 
aanzienlijk hoger. Je weet nooit wat oor-
zaak en gevolg is, maar er is duidelijk een 
correlatie tussen die twee. Je kunt zeggen: 
‘natuurlijk zijn mensen tevreden als ze 
werken bij een bedrijf dat het financieel 
goed doet.’ Maar hoe komt het dat zo’n 
bedrijf het goed doet?

“wErkElijkE socialE  
innovatiE vindt plaats 
door originElE dEnkErs diE 
Hun EigEn wEg vindEn”



Als je straks van hier gaat
val, vlieg , vaar en dwaal

weet de wereld zonder vinden
zoals vroeger in je achtertuin

Als je straks van hier gaat
dwaal lang

met buitelend onwennige ogen
van toen je nog je jonge lege venster had

een slootkant als je wereldzee

Vaar, in de wachtkamer van nieuwe wijsheid
een einder vermoedend die zich niet laat zien

Als je straks van hier gaat
val dan, stel je streven uit

en zie je madelief in edelwit

Val, vlieg , vaar en dwaal
zo breed als je vleugels kunnen dragen

breng je schatten thuis
zaai uit je zeldzaamheden
en wortel in nieuwe aarde

– Suzan Bosch –
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Het Kenniscentrum sociale innovatie is tot stand

geKomen met steun van de provincie Fryslân,

de gemeente leeuwarden, Het europees Fonds voor

regionale ontwiKKeling en Het samenwerKingsverband

noord nederland.

wij danken onze subsidiepartners, het college  

van bestuur, de stuurgroepleden en alle schools  

van stenden hogeschool, onze raad van adviesleden, 

ons inspiraad en de – inmiddels vele – partners 

die ons inspireren en het ons mogelijk maken

activiteiten en projecten te starten en te 

realiseren.

in het bijzonder bedanken we allen die aan dit 

inspiratieboek hebben bijgedragen.

sociale innovatie – inzichten en vergezichten
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