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Met dit boek hoopt het Nederlands 

Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) 

medewerkers, managers en bestuurders 

te inspireren tot innoveren. De dertien 

verhalen uit bedrijven en instellingen la-

ten zien dat uit ideeën van medewerkers 

innovaties kunnen voortkomen. Ze laten 

ook zien dat het mogelijk is om er voor te 

zorgen dat medewerkers veel goed bruik-

bare ideeën naar voren brengen en dat ze 

innovaties realiseren. ‘Organiseren van 

innovatie’ noemen we dat. 

Er zijn nog diverse andere manieren om 

innovatie te bevorderen zoals externe sa-

menwerking, open innovatie, cocreatie. 

Die zijn ook heel belangrijk, maar daar-

over is al meer geschreven dan over de 

mogelijkheden om innovatie te bevorde-

ren door ruimte te geven aan ideeën, ini-

tiatieven en ondernemerschap van me-

dewerkers. Daar gaat het in dit boek om. 

Het NCSI is ontstaan vanuit de overtui-

ging dat we in Nederlandse bedrijven en 

instellingen moeten innoveren om con-

currerend te blijven en welvaart en wel-

zijn te behouden. Bij dat innoveren kun-

nen alle beschikbare competenties benut 

worden. De beste resultaten bereik je als 

mensen binnen een organisatie zich 

structureel oriënteren op innovatie. Het 

management van een organisatie moet 

medewerkers de ruimte bieden om inno-

vatief te zijn en samen te werken aan ver-

nieuwing. Die samenwerking gaat bij-

voorkeur over interne en externe 

organisatiegrenzen heen. En als mede-

werkers ervaren dat hun ideeën en com-

petenties serieus worden genomen en 

zien dat ze bijdragen aan het beter pres-

teren van de organisatie, blijven ze eer-

der dat innovatieve gedrag vertonen. 

Daarmee is de innovatiekracht van de 

organisatie blijvend verhoogd. Dat is so-

ciale innovatie. 

Dit boek is voortgekomen uit de activitei-

ten van een NCSI-kenniskring van men-

sen die zich in en om organisaties met 

het organiseren van innovatie bezighou-

den. In dat netwerk zat een aantal men-

sen die in hun organisatie speciaal iets 

organiseerden om medewerkers te be-

trekken bij het innoveren. Dat bracht ons 

op het idee deze ervaringen op te schrij-

ven en in het brede NCSI-netwerk naar 

voorwoord
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andere voorbeelden te zoeken. Zo zijn 

we – zonder vooropgezet plan – bij deze 

dertien bedrijven en instellingen uitge-

komen. In al deze organisaties interview-

den we de mensen die de innovatie orga-

niseren en we vroegen hen een goed 

voorbeeld te noemen van een geslaagde 

innovatie. Van deze concrete innovatie 

en het proces van innoveren, maakten 

we vervolgens een beschrijving. 

Daarvoor spraken we ook met de idee-

hebbers en ontwikkelaars. 

We hebben heel veel enthousiasme en 

medewerking ondervonden van deze be-

drijven en onze contactpersonen daar. 

Daarvoor willen we hen allen hierbij heel 

hartelijk bedanken. 

Als het hierboven over ‘we’ gaat, heb ik 

het over wisselende tweetallen uit een 

groep van vier mensen: Barbara Scheld, 

Martine Maes, Charlotte Extercatte en 

ondergetekende Fietje Vaas. De samen-

stelling van dit team zou je ook innova-

tief kunnen noemen. Martine en ik zijn 

medewerkers van het NCSI. Maar 

Barbara en Charlotte hebben zich zelf 

gemeld om mee te schrijven aan dit 

boek. Dat gebeurde op een NCSI semi-

nar waarop het innovatiemanagement 

bij Deloitte werd gepresenteerd en een 

TNO-er daarop reflecteerde. Uit beide or-

ganisaties is ook een verhaal in dit boek 

opgenomen. Barbara zat ‘in between 

jobs’ en wilde graag wat meer leren over 

sociale innovatie, nu ze daarvoor tijd 

had. Zij heeft aan bijna alle hoofdstuk-

ken in dit boek bijgedragen. Charlotte 

kwam met soortgelijke motieven bij ons 

aankloppen, zij bevond zich in de over-

gangsfase van een vaste baan naar een 

positie als ZZP’er. En ze bracht haar 

oude werkgever: InterfaceFLOR in als 

goed voorbeeld voor dit boek. Ik bedank 

bij deze Barbara, Martine en Charlotte 

voor de fantastische samenwerking en 

hun prachtige bijdragen aan dit boek.

Rondom het thema van dit boek startte 

het NCSI ook een discussie op haar 

LinkedIn-groep. Met het verschijnen van 

het boek stopt deze discussie uiteraard 

niet. Het NCSI blijft nog een tijdje door-

gaan met deze discussie op de LinkedIn-

groep en hoopt dat velen daar hun erva-

ringen, kennis en mening willen delen. 

Moge dit boek u inspireren om daaraan 

bij te dragen, maar vooral om in uw ei-

gen organisatie initiatieven te onderne-

men om innovatie te organiseren.

Fietje Vaas, oktober 2011



9

Bedrijven en instellingen wordt voorge-

houden dat innoveren belangrijk is om 

te concurreren, om sneller, beter en 

goedkoper nieuwe producten en dien-

sten te leveren en markten te veroveren. 

Maar waar haal je de ideeën, de creativi-

teit, de kennis en vaardigheden om te in-

noveren vandaan? Waar zit de innovatie-

kracht van organisaties?

Veel wordt geschreven over open innova-

tie, cocreatie en samenwerking met ken-

nisinstellingen. Dat zijn zonder twijfel 

belangrijke manieren om de innovatieve 

output van bedrijven en instellingen te 

vergroten. Voor dit boek zijn we echter 

op zoek gegaan naar voorbeelden van be-

drijven en instellingen die iets hebben 

georganiseerd om de innovatieve kracht 

van hun medewerkers effectief te benut-

ten en te stimuleren. Het voordeel is dat 

hierdoor het innovatievermogen van die 

organisaties blijvend wordt verhoogd. 

Medewerkers leren meedenken over ver-

nieuwing van processen, nieuwe produc-

ten of diensten en nieuwe markten. En 

als ze eenmaal ervaren dat hun ideeën 

en kennis worden benut, blijven ze dat 

innovatieve gedrag vertonen. 

Een dergelijke vernieuwing van de ar-

beidsorganisatie en maximale benutting 

van competenties met het oog op het ver-

hogen van innovatiekracht van die orga-

nisatie zijn goede voorbeelden van soci-

ale innovatie.

In dit boek staan verhalen uit dertien be-

drijven en instellingen. Het zijn drie in-

inle id ing:  
de innovatiekracht 
in organisat ies 
benutten
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dustriële bedrijven, vier bedrijven uit de 

zakelijke dienstverlening, drie instellin-

gen voor zorg en welzijn, twee instellin-

gen uit de publieke sector en een uit de 

semi-publieke sector, namelijk een ken-

nisinstelling. Deze organisaties zijn niet 

volgens een bepaald onderzoeksdesign 

bij elkaar gezocht en geselecteerd. Via 

het netwerk van het NCSI is gezocht 

naar bedrijven en instellingen met een 

goed verhaal. Het zijn inspirerende voor-

beelden van hoe je innovatie van onder-

op kunt organiseren. De spreiding over 

sectoren is toevallig tot stand gekomen, 

maar zorgt voor een mooie vertegen-

woordiging van diverse sectoren. 

Elk van de dertien hoofdstukken be-

schrijft aan de hand van een succesvol 

voorbeeld van een innovatie, hoe dat be-

drijf of die instelling dat georganiseerd 

heeft. Daarbij gaat het meestal om een 

idee van een of meer medewerkers. 

Meestal zijn deze medewerkers ook be-

trokken bij de verdere ontwikkeling van 

dat idee. De manier waarop het proces 

van ideeën genereren en innoveren ver-

loopt, verschilt per voorbeeld.

i deeënmanagement
Bij vijf van de dertien bedrijven of instel-

lingen is sprake van een vorm van idee-

enmanagement. Zij hebben een IT sys-

teem, intranet bijvoorbeeld, waarmee 

alle medewerkers een idee kunnen in-

brengen voor een verbetering in het pro-

ces of voor een vernieuwing van een pro-

duct of dienst. Soms worden er extra 

campagnes gehouden om mensen aan te 

sporen om ideeën in te leveren en in 

sommige gevallen kunnen collega’s ook 

op de ingebrachte ideeën reageren. Voor 

de manier van beoordelen hebben deze 

organisaties uiteenlopende methodes 

ontwikkeld. En ook de wijze waarop een 

goedgekeurd idee verder wordt ontwik-

keld, verschilt. 

De verhalen van deze vijf komen het eer-

ste aan bod. Het zijn: Tata Steel, 

Nedtrain, Gemeente Rotterdam, 

Waterschap De Dommel en Deloitte. 

crowd sourc ing
In de twee volgende organisaties gaat het 

om het benutten van kennis en ideeën 

van medewerkers voor het oplossen van 

bepaalde knelpunten of vraagstukken. Je 

zou hier van een vorm van interne ‘crowd 

sourcing’ kunnen spreken. Het voor-

beeld van de Veiligheidsdienst Noord 

Holland Noord kwam naar voren in  

een project van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken waarmee opgeroe-

pen werd ideeën aan te dragen om agres-

sie tegen functionarissen in publieke 
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dienst te voorkomen en te bestrijden. Bij 

TNO werd aan medewerkers om input 

voor de nieuwe vierjarenstrategie ge-

vraagd. 

ru imte door n ieuwe vormen 
van management en 
organ isat ie 

De laatste zes bedrijven of instellingen 

geven door nieuwe vormen van organisa-

tie en management ruimte aan en sti-

mulans voor meedenken over vernieu-

wing en voor ondernemend gedrag van 

medewerkers. De eerste in dit rijtje is 

Achmea waar de nieuwe verzekerings-

maatschappij InShared uit is ontstaan. 

Waste Treatment Technologies is een in-

genieursbureau dat nieuwe oplossingen 

voor afvalverwerking verkoopt en de  

medewerkers veel ruimte geeft. 

Hoppenbrouwers is een elektrotech-

nisch installatiebedrijf waar een coördi-

nator Verbeteren en Vernieuwen actief 

op zoek gaat naar ideeën en oplossingen. 

Bij De Hoop, een instelling voor versla-

vingszorg had een stafmedewerker een 

idee voor een training tegen agressie en 

hij kreeg uiteindelijk de ruimte om het 

idee uit te werken en in te voeren. Spirit, 

een instelling voor jeugdzorg en opvoed-

hulp heeft een langlopend project om in 

de organisatie een cultuurverandering 

teweeg te brengen die medewerkers aan-

spoort om veel meer initiatieven te ne-

men en cliëntgericht te werken. En bij 

InterfaceFLOR ten slotte, worden alle 

medewerkers geacht voortdurend alert te 

zijn op mogelijkheden om de productie 

van tapijttegels zo efficiënt en zo duur-

zaam mogelijk te doen; zij zijn in zelf-

sturende teams georganiseerd en heb-

ben ook een taak in het leveren van 

verbeteringsideeën en het meedenken 

en -werken met de ingenieurs die aan 

procesverbetering werken. 

type innovat ies
De innovaties die per hoofdstuk – bij 

wijze van voorbeeld – beschreven zijn, 

zijn vernieuwingen van het manage-

ment, van het proces of van producten of 

diensten. Procesvernieuwingen komen 

iets vaker voor dan de andere twee vor-

men. Bij de bedrijven in de zakelijke 

dienstverlening Deloitte, Achmea en 

Waste Treatment Technology betreffen 

de innovaties nieuwe diensten. Bij TNO 

en bij Spirit is dat ook het geval. Bij TNO, 

Spirit, Deloitte en Achmea is er gelijktij-

dig ook sprake van managementinnova-

tie. Bij de overige organisaties gaat het 

om procesvernieuwingen. Waarbij de 

vernieuwingen bij Nedtrain en in de ge-

meente Rotterdam niet alleen procesver-
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beteringen zijn maar ook verbeteringen 

voor het publiek. 

Mogen deze verhalen de lezer inspireren 

en aanzetten om in hun eigen organisa-

tie te zoeken naar passende vormen om 

de innovatieve kracht te benutten en te 

versterken. Dat is een sociale innovatie, 

niet in de laatste plaats omdat het enorm 

bijdraagt tot het vergroten van het werk-

plezier.
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een wat…?
Een wartel voor de kabelinvoer, toege-

past bij tractiemotoren van GE-loco-

motieven, dat was het winnende idee van 

Justin Klunder, werkzaam bij de 

Technische Dienst van Tata Steel.

Een ‘wartel’ is een knelfitting die wordt 

gebruikt in elektrakasten en zorgt voor 

een vuil- en stofvrije kabeldoorvoer. Bij 

Tata Steel in IJmuiden rijdt men o.a. met 

GE-locomotieven waarvan men er 11 heeft 

die ieder zijn uitgerust met 4 tractiemo-

toren. Deze tractiemotoren hebben elk op 

hun beurt weer 4 punten waar een kabel 

de motor binnen gaat, zgn. kabeldoorvoe-

ren. Voor deze kabeldoorvoer werd een 

thule gebruikt, waarbij de ruimte tussen 

kabel en thule met siliconenkit werd op-

gevuld. Deze afdichting trilde al snel los, 

zodat er een opening ontstond en vuil in 

de motor kon binnendringen met als ge-

volg dat deze motoren elke drie jaar gere-

viseerd moesten worden en de locomotief 

uit bedrijf moest worden genomen. Met 

de toepassing van een wartel voor de ka-

beldoorvoer, zal de standtijd met min-

tata steel in ijmu iden
•	 	Nederlandse	vestiging	van	de	Tata	Steel-groep	(voormalig	

Hoogovens)

•	 	Productie	van	staal,	voor	o.a.	bouw,	automobielindustrie	en	

verpakkingen

•	 	9200	medewerkers

de wartel
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sten 1 jaar verlengd worden. Het was met-

een duidelijk dat dit een eenvoudig maar 

zeer goed alternatief is. De erkenning als 

winnend idee kreeg Justin binnen een 

jaar (relatief snel). Hij ontving er 524 

euro voor. “Dit is een heel goed idee, een 

simpele ingreep die grote besparingen 

oplevert. De beste ideeën zijn die waar-

van je denkt: waarom hebben we dit niet 

eerder bedacht?” zegt Rob Koomen, idee-

encoördinator bij Logistiek&Transport. 

Rob vindt het ook “bijzonder dat iemand 

een simpel en goed idee heeft voor een 

bedrijfsmiddel dat al 40 jaar meegaat en 

waar in de loop van de jaren al het nodige 

voor bedacht is.”

de voordelen
Justin werd in de eerste periode na zijn 

opleiding tot elektrotechnisch monteur 

geplaatst in de binnenploeg en kreeg op-

dracht de tractiemotoren van een 

Locomotief te reviseren. Al snel zag hij 

dat een wartel die hij kende van het ge-

bruik in elektrakasten, in deze tractie-

motoren kon worden toegepast voor de 

kabelaansluitingen in plaats van de thule 

met siliconenkit. Zijn begeleider wees 

hem op de mogelijkheid het idee in te 

brengen in het ideeënsysteem. Hij lever-

de het idee in met een toelichting over de 

voordelen ervan. Dat is voornamelijk: 

verlenging van de standtijd 3 jaar naar 

4 jaar. Dit geldt voor 11 locomotieven met 

elk 4 tractiemotoren. De vereiste investe-

ring bedraagt 1.100 euro in totaal. 

Opgebouwd uit: plaatsen wartels t.b.v. 

kabeldoorvoer per tractiemotor 25 euro, 

voor vier motoren 4 x 25 = 100 euro per 

locomotief; voor 11 locomotieven 11 x 100 

= 1.100 euro.

De opbrengst bestaat uit de besparing op 

reparatiekosten door uitstel revisie met 

1 jaar, dat is 11.000 euro. De netto bespa-

ring na 1 jaar is 9.900 euro (11.000-

1.100).

de wartel ,  van idee tot 
toepass ing

Justin ontving vrijwel direct bericht van 

de Ideeëncoördinator van de werkeenheid 

Logistiek&Transport (LT), Rob Koomen, 

dat zijn idee ter beoordeling aan deskun-

digen zou worden voorgelegd. Dat waren 

de technische mannen van rail-loco-on-

derhoud en de chef van de werkplaats. Zij 

hebben Justin geraadpleegd in het kader 

van hun beoordeling. Dat is niet stan-

daard in de procedure. De werkeenheid 

LT heeft een locale ideeëncommissie en 

die heeft het idee ook beoordeeld. 

Ingeleverde ideeën worden beoordeeld 

op: besparingen, verbetering kwaliteit 

product, verbetering voor de klant of arbo 
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en veiligheid. Het was snel duidelijk dat 

dit idee heel veel besparingen op zou leve-

ren, met name door de langere standtijd. 

Dat is netto 9.900 euro na 1 jaar, zoals 

hierboven uiteengezet. Het idee hoefde 

niet getest te worden en werd al snel toe-

gepast. De wartels worden geplaatst tij-

dens een regulier groot onderhoud.

Bij de Technische Dienst wordt het inle-

veren van ideeën gestimuleerd; mede-

werkers krijgen er tijd voor. Volgens 

Justin brengen ergernissen en rotklus-

sen in het werk, je snel op ideeën. 

Daarnaast is het een uitdaging bij het on-

derhoudswerk om machines sneller in de 

productie te kunnen terugbrengen of te 

maken dat zij langer in de productie kun-

nen blijven voor de volgende onderhouds-

beurt. Andere motieven om ideeën in te 

leveren zijn de kans op een geldelijke be-

loning en het verbeteren van je portfolio. 

Justin zegt: “Het is goed voor je loopbaan 

als je een winnend idee hebt ingeleverd.”

het ideeënsysteem
Het huidige ideeënsysteem is eigenlijk 

een voortzetting van de ideeënbus die er 

sinds 1950 was bij wat toen Hoogovens 

IJmuiden heette. Er hing een bus aan het 

houten gebouw buiten de poort. Een 

man reed op de fiets daar naar toe om de 

bus te legen. Een van de toenmalige di-

recteuren, een ingenieur vond het be-

langrijk om ideeën van de werkvloer te 

verzamelen. Een groep van diverse staf-

leden beoordeelde de ideeën. Eind jaren 

’90 werd deze manier van beoordelen 

verlaten. Vanaf dat moment beoordeelde 

elke werkeenheid binnen IJmuiden zelf 

de ingezonden ideeën voor die werkeen-

heid. Daardoor ontstonden er eilanden. 

Elke werkeenheid ging op zijn manier 

volgens het reglement werken. In reactie 

daarop werd er een centrale ideeëncom-

missie gevormd met een voorzitter en 

sindsdien komen de coördinatoren elke 

3  maanden bij elkaar om problemen te 

bespreken. Al snel bleek dat er op ver-

schillende manieren werd gewerkt. Om 

dit op te lossen zou er een automatisch 

Ideeënsysteem moeten komen. 

In diverse stappen ontstond dat daarna 

ook. Het automatische Ideeënsysteem 

functioneert vanaf 2007. Dit systeem is 

laagdrempelig en transparant. Het sys-

teem biedt duidelijke regels voor beoor-

delen van een idee, en regels voor de be-

rekening van premie of beloning. Zo is 

gelijke behandeling gewaarborgd. Al be-

staan er nog steeds verschillen in het 

proces per werkeenheid. 

Verder kunnen externe firma’s nu ook 

ideeën insturen via het systeem. 
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resultaten in 2010

Ontvangen	ideeën:	1.676

Nog	in	behandeling:	1.843	(ook	van	vorige	

jaren)

Afgewerkt:	1.427

Werkeenheden	met	de	meeste	ideeën:

Tata	Steel	Packaging:	325

OXY	Staalfabriek	2:		251

Koudband	Walserij	2:	250

Warmband	Walserij	2:	162

CPR	Coated	products:	148

Beloningen	in	2010

aantal:	235

euro’s:	82.673

gemiddeld:	351,80	euro

Besparingen	in	2010

2.349.844	euro

netto	opbrengst:	2.267.171	euro

gemiddeld	per	idee:	9.648	euro

het idee in het systeem
Een ideehebber voert zijn of haar idee in 

via Intranet. Hij of zij brengt zijn eigen 

gegevens in en noemt de werkeenheid 

waar de verbetering zou moeten worden 

toegepast. Er moeten 3 velden worden in-

gevuld. In het eerste veld beschrijft hij/

zij de bestaande situatie, in het tweede 

het verbetervoorstel en het derde de voor-

delen.

Het idee komt per email binnen bij de 

ideeëncoördinator van de werkeenheid 

waar het idee op betrekking heeft. Elke 

2 weken is er dan een LIC (lokale ideeën-

commissie) waarin de ideeën worden be-

sproken. Elk idee krijgt een beoordelaar 

of beoordelaars toegewezen. Dat zijn 

‘kennisdragers’, een bedrijfsassistent, 

productieassistent, unithoofd en/of be-

heerder van de Technische Dienst. “Bij 

de werkeenheid Coated Products (CPR) 

bijvoorbeeld, kan ook een ploeg (bijvoor-

beeld de rode of de witte) een idee adop-

teren en het uitvoeren” zegt Helmoed 

Hartman, ideeëncoördinator voor deze 

werkeenheid. Maar “zo werkt het niet bij 

Koudband 2”, zegt Marjan Spakman die 

ook ideeën coördinator is, “bij ons wordt 

minder met adoptie gewerkt en wordt 

het oordeel aan de productieassistent 

overgelaten.” Elke werkeenheid heeft de 

vrijheid om zelf te bepalen hoe een idee 

beoordeeld wordt als dit maar binnen de 

kaders van het ideeënreglement past.

In het systeem is ook een programma 

opgenomen waarmee de besparingen en 
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de niet-kwantificeerbare voordelen kun-

nen worden berekend en beschreven. Dit 

programma wordt door de beoordelaars 

gebruikt; zij vullen het in en de bereke-

ning is verder geautomatiseerd. Uit de 

beoordeling en de berekening vloeit 

voort of de indiener een afwijzing, een 

premie (een cadeaubon) of een geldelijke 

beloning krijgt. De beloning wordt uitge-

keerd (bij het salaris) als het idee gereali-

seerd is; dat kan wel 1 tot 3 jaren duren. 

De brief aan de indiener wordt in con-

cept door het systeem opgesteld, inclu-

sief de mededeling over afwijzing, pre-

mie of beloning. 

De coördinator regisseert het proces. De 

status (ingezonden, beoordeeld of ge-

reed) van elk idee is te volgen via het sys-

teem en de ideegegevens (bestaande si-

tuatie, verbetervoorstel en voordelen) 

zijn voor alle medewerkers toegankelijk. 

Het systeem genereert ook automatisch 

periodieke managementrapporten. 

organ iseren van innovat ie
Een laagdrempelig systeem wil nog niet 

zeggen dat de innovatie echt wordt geor-

ganiseerd. Weliswaar wordt er goed ge-

bruik gemaakt van het systeem. In 2010 

kwamen er 1.676 ideeën binnen en wer-

den er 235 beloond (waaronder ook idee-

en van vorige jaren). Gemiddeld is de 

opbrengst voor Tata per idee bij 10.000 

euro (zie kader). En – zoals we bij Justin 

zagen – sommige leidinggevenden spo-

ren hun medewerkers aan om ideeën in 

te dienen en geven hen tijd voor de uit-

werking. Maar de coördinatoren doen de 

ideeëncoördinatie naast hun eigenlijke 

werk. En er staan nog ideeën open die in 

2004 zijn ingediend en er zitten 3000 

ideeën in de pijplijn. Toch heeft – als 

voorbeeld – de werkeenheid CPR in het 

eerste half jaar van 2011 al 17.594 euro 

door ideeën bespaard en is de gemiddel-

de doorlooptijd daar 150 dagen.

Dat een korte doorlooptijd van idee tot 

realisatie wel mogelijk is, bewees een ac-

tie die na de crisis van 2008 buiten het 

ideeënsysteem om, heeft gelopen. De lei-

ding van Tata vroeg om 80 miljoen aan 

besparingsideeën. De ideeën werden 

elke dag behandeld en op de meeste 

ideeën werd binnen een week gerea-

geerd. 

Er is goede hoop dat het systeem door de 

overname door Tata weer een boost gaat 

krijgen. De Tatatop is geïnteresseerd; in 

India kent men de ‘best idea award’. 

Deze intentie zal naar beneden uitstra-

len. 

Voor Justin en andere betrokken mede-

werkers biedt het systeem in ieder geval 

een aantrekkelijk medium om hun idee-
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en op waarde te laten toetsen, er eventu-

eel extra voor beloond te worden en het 

eigen talent te tonen aan de leiding van 

het bedrijf.



2
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De tl-lampen in een groot aantal rondrij-

dende treinen in Nederland worden ver-

vangen door ledlampen. Dat bespaart in 

energieverbruik en onderhoudskosten. 

Ledverlichting hoeft maar één keer in de 

tien jaar vervangen te worden en boven-

dien wordt er minder stroom verbruikt. 

De laatste berekeningen van ideehebber 

Stephan van de Boom laten zien dat door 

het gebruik van ledlampen de CO2 uit-

stoot vermindert met 2,9 ton per jaar. Op 

onderhoudskosten kan € 600.000 per 

jaar worden bespaard en de besparing op 

elektriciteit is € 50.000 per jaar. Een in-

vestering van 2 miljoen is dus in 3 jaar 

terugverdiend en levert daarna nog 

7 jaar winst op.

nedtra in
•	 	Onderhoud	en	service,	reiniging	en	revisie	van	rollend	materieel

•	 	Meer	dan	30	locaties	in	Nederland	

•	 	3200	medewerkers

ledlampen in 
tre inen

Ledstrip geplakt in bestaande tl-bak
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de aanle id ing
Eén van de vaste taken van de storings-

dienst is het vervangen van kapotte tl-

lampen in de trein. Veelvoorkomend pro-

bleem daarbij is dat er per type trein 

verschillende kleuren lampen gebruikt 

worden. Bij het vervangen komt het wel-

eens voor dat de verkeerde kleur wordt 

gebruikt. Doordat de lampen vaak ver-

vangen worden, rijden er treinen rond 

met verschillende kleuren licht in hetzelf-

de treinstel. Ideebedenker Stephan erger-

de zich daaraan en zocht naar een manier 

waarop dat kan worden voorkomen. 

Gewoon één kleur licht bestellen leek een 

goede oplossing, maar toen kwam hij er-

achter dat er is nagedacht over welke 

kleur licht het beste bij welk treininteri-

eur past. Dan maar zorgen dat de lampen 

minder vaak hoeven te worden vervan-

gen: overstappen op ledlampen dus, want 

die lampen gaan ongeveer tien jaar mee. 

Bovendien is het beter voor het milieu.

van idee tot implementat ie
In mei 2008 presenteerde Stephan zijn 

idee in het traject ‘Boter bij de Vis’ van 

Nedtrain. De jury kende hem € 40.000 

toe om het idee te realiseren. Hij sprak 

met zijn baas op de werkplaats af dat hij 

flexibel met zijn uren mocht omgaan om 

tijd vrij te maken voor de verdere uitwer-

king van het idee. Hij kreeg een idee-

coach toegewezen en toen begon het 

werk pas echt.

stap 1 :  het uitdragen van het idee en 

mensen zoeken die mee konden en wil-

den helpen om het verder uit te werken 

en uit te voeren. 

stap 2:  uitzoeken wat technisch moge-

lijk is en welke kosten er aan verbonden 

zijn. 

stap 3:  het maken van een business-

case en vragen van toestemming aan NS 

Reizigers, de eigenaar van de treinen.

stap 4:  de test. Sinds november 2010 

rijdt één rijtuig rond met ledverlichting. 

In juni 2011 waren nog geen klachten of 

meldingen ontvangen over de verlich-

ting en is geen lamp vervangen. Met tl-

verlichting is er gemiddeld één storing 

in de vier á vijf maanden. Verrichte me-

tingen met betrekking tot stroomver-

bruik en lichtintensiteit voldoen aan de 

verwachtingen. De proef lijkt dus een 

succes.

stap 5:  nu de techniek zich heeft bewe-

zen legt Stephan samen met zijn coach 

de laatste hand aan de businesscase en 

bereidt hij zich voor op een beslissing 

door het MT. Hij verwacht nog dit jaar 

(2011) een go of no go voor het aanschaf-

fen van de lampen.
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organ iseren van innovat ie
Jan Hoetmer is manager creatieve be-

drijfsvoering en stond aan de wieg van 

wat nu Ideeënmanagement heet bij 

Nedtrain. Zijn missie is het vormgeven 

aan innovatie door middel van de kennis 

en creativiteit van de medewerkers, het 

creatief kapitaal, van Nedtrain. Hij heeft 

een klimaat gecreëerd waarin ideeën van 

medewerkers de ruimte krijgen en bar-

rières voor het onder de aandacht bren-

gen en uitvoeren van het idee zoveel  

mogelijk worden weggenomen. De bood-

schap aan de medewerkers is dat zij be-

langrijk zijn voor innovatie in het bedrijf. 

Het verhaal begon in 2007 met een tra-

ject dat geïnspireerd was op het TV pro-

gramma Dragons’ Den van de BBC. 

Hierin presenteren beginnende onder-

nemers hun idee aan een vijftal inves-

teerders en proberen ze met één of meer 

van hen een deal te sluiten. Nedtrain 

noemde haar variant Boter bij de Vis. 

Medewerkers werden actief uitgenodigd 

om hun idee voor een jury te presente-

ren. Wanneer het idee in de smaak viel 

kreeg de medewerker steun en geld van 

de directie om het idee uit te voeren. De 

medewerker bleef eigenaar van het idee 

en verantwoordelijk voor de implementa-

tie, eventueel bijgestaan door een coach 

uit het bedrijf.

Boter bij de Vis was een groot succes. 

Vierenvijftig van de tweeënzeventig 

ideeën zijn geïmplementeerd. Om de bij-

drage van medewerkers aan innovatie 

meer duurzaam in het bedrijf te veran-

i deeënmanagement 
nedtra in
•	 	4	FTE	ideeënmanagementteam

•	 	Op	12	locaties	ideeënmanagers	met	

een	stimulerende	rol:	creatief	

facilitators

•	 	Ongeveer	7	miljoen	bespaard	tot	nu	

toe

Boter	bij	de	Vis

•	 	Gestart	2007

•	 	54	van	de	72	ideeën	geïmplemen-

teerd

•	 	Looptijd	1,5	jaar

Mijn	Idee

•	 	Gestart	in	juni	2008

•	 	2010:	4000	ideeën	ingediend

•	 	Juni	2011:	1400	van	de	4500	ideeën	

geïmplementeerd.	

•	 	Doorlooptijd	idee	8	weken

•	 	www.innovatieopdewerkvloer.nl
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keren is – als 2e stap – het ideeënma-

nagement ingericht, ondersteund door 

een digitale applicatie: Mijn Idee.

Medewerkers kunnen in de applicatie 

hun idee indienen, waarna het door de 

ideeënmanagers wordt beoordeeld en ge-

rubriceerd. Sommige ideeën kunnen 

snel en lokaal ingevoerd worden. Andere 

zijn meer complex en vragen betrokken-

heid van hogere functionarissen. 

Vervolgens krijgt de idee-eigenaar een 

coach (later innovatie-engineer ge-

noemd) toegewezen die hem of haar gaat 

helpen bij de uitwerking en implementa-

tie van het idee volgens een vast stappen-

plan. De ideeënmanagers volgen de 

voortgang in het systeem en kunnen 

waar nodig de helpende hand toesteken 

door bijvoorbeeld de juiste managers te 

benaderen. 

De ideeënmanagers komen ook op ver-

zoek op de locaties/afdelingen om crea-

tieve sessies te faciliteren over proble-

men waar men niet zo snel uitkomt. 

Hiervoor zijn twaalf creatief facilitators 

opgeleid. Bij de sessies worden vaak 

mensen van buiten betrokken die een 

frisse blik hebben en soms onverwachte 

vragen stellen.

De ideeëncoaches zijn bij een release 

naar mijn idee 2.0 (in 2010) opgewaar-

deerd tot innovatie-engineers en spelen 

een belangrijke rol bij complexere idee-

en. De 70 coaches werden in 2007/2008 

geworven en zijn oudere medewerkers 

(50+) die graag hun kennis en ervaring 

inzetten om ideeën verder te helpen. Jan 

had eerst geprobeerd om studenten hier-

voor te strikken, maar die waren alleen 

geïnteresseerd als ze er studiepunten 

voor kregen. Oudere medewerkers blij-

ken net zo creatief als studenten.

persoonl ijke ontwikkel ing
Een opvallend onderdeel van het ideeën-

management van Nedtrain is dat de in-

diener van een idee, zelf de verantwoor-

delijkheid krijgt om het verder uit te 

werken en eventueel te implementeren. 

Dat is voordelig voor het bedrijf omdat er 

dan iemand mee bezig is die gemoti-

veerd is, maar het heeft ook voordelen 

voor de medewerker zelf. 
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Stephan van den Boom heeft sinds het 

indienden van zijn idee al heel wat mee-

gemaakt. Hij zat aan tafel bij leveran-

ciers als Philips, Osram en Erea, om de 

laatste stand van zaken op het gebied van 

ledtechniek te vernemen en te bekijken 

hoe deze techniek kan worden toegepast 

in de treinen. Hij werkte samen met 

techneuten van Nedtrain en andere orga-

nisaties die hem konden vertellen aan 

welke eisen en normen de verlichting in 

de trein moet voldoen. Uiteindelijk heeft 

hij afspraken gemaakt met één van de 

leveranciers en heeft de leverancier met 

input van Stephan het product verder 

ontwikkeld zodat het toepasbaar is in de 

trein. 

Hij zette zijn eerste stappen buiten de 

werkplaats in Maastricht en kwam op 

het hoofdkantoor in Utrecht. Daar heeft 

hij de complexiteit van het bedrijf leren 

kennen en heel veel mensen ontmoet. 

Hij is bij de directie over de vloer geweest 

en wordt uitgenodigd en geraadpleegd 

voor andere projecten binnen Nedtrain. 

Met name aan het project ‘de groene 

trein’ beleeft hij veel plezier. 

Niet alles ging even soepel als Stephan 

het zich gewenst had. Mensen die hem 

moesten helpen hadden het druk of 

zorgden voor vertraging omdat ze hun 

eigen ideeën en belangen hadden. 

Contactpersonen bij leveranciers en NSR 

verlieten het bedrijf of kregen een andere 

functie en dan duurde het in een enkel 

geval zes maanden voordat er een nieu-

we contactpersoon beschikbaar was. Het 

vinden van de juiste mensen bleek een 

heel uitzoekwerk. Stephan is echter erg 

gemotiveerd om zijn idee tot uitvoering 

te brengen en zijn ideeëncoach en het 

hele ideeënmanagementteam heeft hem 

goed geholpen en het proces gevolgd. Hij 

heeft er veel van geleerd, slinkse metho-

des ontdekt om mensen wat voor hem te 

laten doen. Al met al een enorme erva-

ring die mede werd mogelijk gemaakt 

door de vrijheid die hij kreeg van zijn 

baas.

de bedenker
•	 	Stephan	van	den	Boom

•	 	Ruim	10	jaar	storingsmonteur	in	

Maastricht

•	 	In	opleiding	voor	Technicus	ATB	en	

elektronica

•	 	MTS	werktuigbouwkunde

•	 	Actief	inbrenger	van	ideeën	voor	

Nedtrain
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wat er komt k ijken b ij 
andere verl icht ing in de 
tre in
•	 	Wanneer	kan	de	verlichting	

vervangen	worden?	Moet	de	stroom	

eraf,	moet	de	trein	stil	staan?	Hoe	

lang	duurt	vervangen?	Hoe	vaak?

•	 	Lichtontwerp:	kleur	van	het	licht?	Is	

er	hinderlijke	schaduw?	

Lichtintensiteit?	Is	de	flikkering	

schadelijk	voor	een	computer?

•	 	Wattage?	Voedingsbron	in	de	trein?	

•	 	Etc.	etc.	etc.
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Een medewerker van de dienst 

Stadstoezicht van de Gemeente 

Rotterdam vond de manier waarop ze 

aankondigden dat in een bepaald gebied 

betaald parkeren zou worden ingevoerd 

in strijd met hun eigen regels. Ze deden 

dat namelijk door bewoners een brief te 

sturen maar ook door flyers onder de rui-

tenwissers van geparkeerde auto’s te 

stoppen. Stadstoezicht is echter ook de 

dienst die boetes uitdeelt voor illegaal 

flyeren. Bovendien belandden veel van 

de flyers op straat, terwijl de dienst moet 

toezien op een schone stad. Ze bedach-

ten een oplossing: voortaan wordt het 

invoeren van betaald parkeren naast de 

brief, aangekondigd door middel van 

verrijdbare elektronische informatiebor-

den. Deze worden op wisselende, strate-

gische plekken in de wijk geplaatst. Het 

resultaat is minder vuil op straat en meer 

mensen die op de hoogte zijn van het 

nieuws. Er komen veel positieve reacties, 

vooral van bedrijven in de buurt, en er 

worden minder boetes uitgedeeld.

gemeente rotterdam 

elektronische 
parkeer informatie 
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van idee tot implementat ie
Dit is één van de voorbeelden van veran-

deringen die de gemeente Rotterdam 

heeft doorgevoerd naar aanleiding van 

ingediende ideeën op www.ideeencen-

trale.nl. Alle ambtenaren van de ge-

meente kunnen daar ideeën indienen 

die bijdragen aan een betere in- en ex-

terne dienstverlening en efficiëntere en 

effectievere werkprocessen. De ideeën 

worden door innovatiemanager Philo 

Spruit verder geleid in het proces. Eerst 

worden ze uitgezet bij materiedeskun-

digen voor een inhoudelijk advies. Iedere 

medewerker kan worden gevraagd als 

materiedeskundige. De materiedeskun-

dige kijkt of het idee haalbaar en reali-

seerbaar is, of er toevallig al aan gewerkt 

wordt of dat het gekoppeld kan worden 

aan andere ideeën. Vervolgens wordt het 

voorgelegd aan het ideeënteam bestaan-

de uit vier directeuren. Zij besluiten of 

een idee wordt uitgevoerd of niet. Als het 

idee wordt uitgevoerd wordt er opdracht 

gegeven aan de directie van de dienst 

waarop het idee betrekking heeft om er 

verder mee aan de slag te gaan. 

baten en lasten
De indiener van een ingevoerd idee mag 

een waardebon uitzoeken uit een bon-

nenboekje. De indiener van een afgewe-

zen idee krijgt ook een aardigheidje en 

een bedankbriefje voor de getoonde be-

trokkenheid. Één keer per jaar is er een 

wedstrijd voor het beste idee. Uit de in-

zendingen worden zes ideeën genomi-

neerd, waarvan een filmpje op het intra-

net wordt geplaatst. Medewerkers mogen 

stemmen en er is een jury bestaande uit 

de gemeente secretaris, een wethouder 

en een ondernemer. De indieners van de 

drie beste ideeën krijgen een geldbedrag 

van duizend, tweeduizend en driedui-

zend euro netto mee naar huis. 

i deeëncentrale
•	 	Online	ideeënmanagementsysteem	

www.ideeencentrale.nl	gezamenlijk	

initiatief	van	gemeenten	Dordrecht,	

Zwolle,	Oss,	Rotterdam	en	het	

Ministerie	van	Binnenlandse	Zaken	

en	Koninkrijksrelaties

•	 	In	Rotterdam	gestart	in	februari	

2009

•	 	In	december	2010	waren	er	

300 ideeën	ingediend	waarvan	

40 uitgevoerd

•	 	1	innovatiemanager

•	 	4	ambassadeurs

•	 	Geen	eigen	financiën
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De baten voor de organisatie zijn minder 

specifiek uit te drukken, omdat er geen 

nulmetingen worden gedaan en veel 

voordelen, zoals een betere dienstverle-

ning, niet gemakkelijk in cijfers zijn uit 

te drukken. De lasten zijn evenmin een-

duidig. Er is geen centraal budget voor 

innovaties. De lasten komen te liggen bij 

de directie die er ook de baten van gaat 

ondervinden. Deze directie moet de in-

novatie uit eigen budget invoeren. 

Hierdoor kan het voorkomen dat een in-

novatie pas heel laat, of uiteindelijk niet, 

wordt ingevoerd. De budgetten zijn im-

mers al vastgesteld aan het begin van het 

jaar.

toekomstperspect ief
Na ruim twee jaar ervaring met het hui-

dige systeem is Philo Spruit bezig met 

een toekomstvisie. Ze ziet dat er succes-

sen zijn geboekt ondanks het ontbreken 

van een communicatiecampagne of een 

eigen budget. Ze wil graag dat er meer 

ideeën binnenkomen die een wezenlijk 

effect hebben op het verbeteren van de 

dienstverlening of het functioneren van 

de organisatie. Nu blijven de ideeën wat 

te veel hangen in het verbeteren van 

(kleine) facilitaire zaken. Dat is ook be-

langrijk maar zet relatief weinig zoden 

aan de dijk. Daarnaast wil ze graag dat 

indieners van ideeën hun idee wat verder 

uitwerken en doordenken voordat ze het 

indienen. Dan is de kans dat het gereali-

seerd wordt ook aanzienlijk groter. 

Het idee is om ook thema-acties te gaan 

houden. Daarbij wordt medewerkers ge-

richt gevraagd om bij te dragen aan de 

oplossing van een concreet onderwerp. 

De aanpak is ook anders. Deelnemers 

mogen zich inschrijven en doen vervol-

gens mee aan een brainstorm. Daarna 

worden verschillende oplossingsrichtin-

gen verdeeld over groepjes om verder uit 

te werken en te presenteren. Hiermee 

hoopt ze andere medewerkers bij het in-

noveren te betrekken. Tot nu toe zijn het 

vooral de uitvoerende medewerkers die 

ideeën indienen. Met de thema acties 

hoopt ze ook de meer beleidsmatige 

ambtenaren aan te sporen om mee te 

denken over innovaties.

Onlangs is besloten om het innovatie-

management versneld decentraal te gaan 

verankeren in de organisatie. Momenteel 

werkt Philo hier een opzet voor uit op ba-

sis van de toekomstvisie. Waarom is het 

voor Rotterdam belangrijk om een inno-

vatieve organisatie te worden? Rotterdam 

heeft een aantal ambities om de organi-

satie te hervormen en zo de dienstverle-
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ning aan de burger en de eigen efficiency 

te verbeteren. Dit alles moet gebeuren in 

een tijd waarin de financiële middelen 

beperkt zijn. Door in te zetten op innova-

tie en creativiteit en medewerkers actief 

uit te dagen en te betrekken bij het oplos-

sen van vraagstukken, wordt het moge-

lijk om met minder mensen in minder 

tijd toch meer te doen en een beter pro-

duct af te leveren.

i deeëncentrale 2.0
Samen met de andere partners in de lan-

delijke ideeëncentrale is een nieuwe 

website ontwikkeld die meer gebruik 

maakt van web 2.0 toepassingen. Zo zijn 

de ingediende ideeën niet meer alleen 

zichtbaar voor deelnemende organisaties 

maar ook voor mensen daarbuiten. 

Deelnemers kunnen ook een profiel aan-

maken en meer aan kennisdeling doen. 

Ingediende ideeën kunnen dan ook door 

de community worden opgepakt in 

plaats van door de organisatie waar de 

indiener voor werkt. In de verre toe-

komst wordt de centrale mogelijk ook 

opengesteld voor burgers. Binnenkort 

gaat ook de hele Rijksoverheid gebruik 

maken van de Ideeëncentrale.

i dee publ iekszaken
	Vragen	die	niet	direct	door	14010	

kunnen	worden	beantwoord,	werden	

eerst	doorgezet	via	een	terugbelnotitie	

naar	de	backoffice.	Deze	vragen	

kwamen	ook	terecht	bij	baliemedewer-

kers,	die	op	veel	dagen	niet	aan	

terugbellen	toekwamen,	wat	leidde	tot	

boze	burgers	en	nog	meer	terugbelnoti-

ties	à	11	euro.	Nu	worden	de	notities	

afgehandeld	door	mensen	die	niet	aan	

de	balie	werken	en	wordt	er	door	de	

manager	gestuurd	op	afhandelen	van	

de	notities.
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de cuppen-bu is
De Cuppen-buis dankt zijn naam aan 

zijn uitvinder: Frans Cuppen, onder-

houdsmonteur. Het betreft een 

T-vormige buis van roestvrij staal of 

kunststof die bevestigd wordt aan de 

wand van een ontvangstkelder van een 

vrijverval1 rioolgemaal Met een kleine 

aanpassing kan nu ook een persgemaal 

afgesloten worden. Regelmatig moet de 

toevoer van rioolwater worden afgesloten 

in verband met werkzaamheden in de 

kelder of aan de achterliggende pompen. 

Dan laat men een rioolafsluiter – een ste-

vige ballon/cilinder met een diameter 

van 300 tot 600 mm. – door de Cuppen-

buis zakken tot de juiste hoogte met be-

hulp van een duwbuis die gefixeerd 

wordt in klemmen boven aan de Cuppen-

buis. Men pompt dan de ballon op, zodat 

hij het toevoergat afsluit. 

waterschap de dommel
•	 Waterbeheer	in	het	stroomgebied	van	de	Dommel

•	 	Droge	voeten,	Voldoende	water,	Natuurlijk	water,	Schoon	water,	

Schone	waterbodem,	Mooi	water	

•	 	Regionaal	overheidsorgaan,	25 waterschappen	in	Nederland

•	 +	400	werknemers	bij	De	Dommel

de cuppen-buis

1  Een vrijverval riolering maakt gebruik van de 
zwaartekracht om het water naar de plaats van 
bestemming te laten lopen.
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Voorheen werd het toevoergat afgesloten 

met een schuif. Deze moest de onder-

houdsmonteur met een zwengel voor het 

gat draaien om de watertoevoer te stop-

pen. Daarbij braken ze regelmatig af. 

Door het agressieve rioolwater waren de 

schuiven heel vaak vuil, verrot en kapot. 

Daarvoor werd een oplossing gezocht in 
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roestvrije schuiven; dat is nu nog de 

meest gangbare toepassing. Deze schui-

ven moeten maandelijks onderhouden 

en getest worden in verband met vuil-

aanslag op de bewegende delen. Ze bren-

gen bovendien vanwege het dure materi-

aal veel aanschafkosten met zich mee. 

De Cuppen-buis vervangt deze schuif en 

het noodzakelijke maandelijkse onder-

houd. Hij levert een besparing op van 

125.000 euro per jaar, 1 fte. personeel. De 

buis is veiliger, makkelijker in de bedie-

ning en goedkoper2, 100% onderhoud-

vrij en werkt altijd betrouwbaar. De 

Dommel vervangt nu standaard de 

schuiven door de Cuppen-buis als ze aan 

vernieuwing toe zijn.

van idee tot toepass ing
Cuppen vond het neerlaten van de schui-

ven vervelend en tijdrovend werk omdat 

er zo vaak wat mis ging. Toen de oude 

schuiven werden vervangen door nieuwe 

van roestvrij materiaal, ging er bij Frans 

een lampje branden. Hij vertelde zijn 

idee aan zijn procesmanager die hem ad-

viseerde het in te brengen in ID-Platform. 

Dat deed Frans in februari 2009. ID-

coach Frank Kouwe besprak het idee met 

Cuppen en legde het vervolgens voor aan 

de procesmanager-bouw en deze aan  

een senior adviseur procestechnologie. 

Beiden waren enthousiast. Het idee werd 

door een projectleider besproken met 

een in zijn project betrokken aannemer. 

Deze laatste vond het geen goed idee en 

zag geen heil in de ontwikkeling van de 

buis. Intussen was er een behoorlijke tijd 

verstreken en was Frans Cuppen niet 

meer bij de ontwikkelingen betrokken. 

Hij trok daarom aan de bel bij zijn pro-

cesmanager Michel van der Klei. Deze 

manager zag het potentiële voordeel van 

de buis en besloot dat ze de ontwikkeling 

zelf zouden doen. Cuppen kreeg tijd en 

budget daarvoor. Hij zocht voor een pi-

lot, een ontvangkelder in het rioolgemaal 

Spoordonk en hij bestelde bij een leve-

rancier een roestvrij stalen Cuppen-buis. 

De tests vonden in mei 2010 plaats en 

waren een succes. In januari 2011 be-

zocht Frans de Infratech beurs en kwam 

daar op het idee dat de buis ook van 

kunststof gemaakt zou kunnen worden. 

Dat zou veel goedkoper zijn. Inmiddels 

is garantie op kunststof buizen gekregen 

in de toepassing als Cuppen-buis. De 

buizen worden nu van kunststof ge-

maakt en zijn een factor 4 goedkoper 

dan de roestvrij stalen buis.

2  Dat geldt nog meer voor de kunststof versie waar 
garantie voor gegeven wordt.
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de belon ing
Cuppen mocht bij het waterschap mee-

dingen naar de Publieksprijs voor Beste 

Idee 2010 en won deze. Daarnaast kende 

het management hem een Manage-

mentprijs toe ter waarde van €  5000. 

Intussen was hij ook al genomineerd 

voor de Infratech Innovatieprijs 2011 in 

de categorie ‘water’. Hij nam het op tegen 

grote adviesbureaus, waarvan Royal 

Haskoning samen met Deltares wonnen. 

Een grotere beloning dan het geld is 

evenwel dat zijn naam aan een uitvin-

ding is verbonden en dat hij grote naams-

bekendheid heeft gekregen. Leuk is hele-

maal dat De Dommel de Cuppen-buis 

overal bij nut en noodzaak gaat toepas-

sen, er octrooi op heeft aangevraagd en 

dat het waterschap hem ook aan andere 

waterschappen te koop gaat aanbieden. 

Inmiddels heeft Waterschap Brabantse 

Delta al gesprekken met Cuppen gevoerd 

voor de toepassing in 13 gemalen die ge-

renoveerd moeten worden.

i deeënmanagement b ij de 
dommel

Eind 2007 ontstond het ID-Platform bij 

De Dommel. De oude ideeënbus liep 

niet en het waterschap wilde toch de cre-

ativiteit en inventiviteit van de medewer-

kers benutten. Het nieuwe systeem was 

geïnspireerd op het Ideeën manage-

mentsysteem dat bij de Belastingdienst 

was ontwikkeld. Het hoofddoel van het 

systeem is “… de creativiteit, inventiviteit 

en het werkplezier van de medewerkers te 

bevorderen en daarmee de ontwikkeling 

van een innovatieve organisatie te stimule-

ren.”3

Ideeën worden via de portal Top Desk in-

gediend. Een ID-coach bespreekt het 

idee met de indiener. Dan wordt besloten 

of het idee doorgezet wordt naar de pro-

cesmanager op wiens proces de vernieu-

wing betrekking heeft. De procesmana-

ger beslist of het idee wordt uitgevoerd. 

Het idee is daarmee aangenomen en 

dingt mee naar de jaarlijkse Publieks- en 

Managementprijs. De procesmanager 

die het idee heeft geaccepteerd is verant-

woordelijk voor de implementatie. 

vern ieuwd systeem
Begin 2010 is een vernieuwde aanpak in-

gevoerd van het ideeënmanagement. 

Deze vernieuwing moet er vooral voor 

zorgen dat het proces meer laagdrempe-

lig en transparanter is. De idee-indiener 

wordt intensiever bij het proces betrok-

ken en er wordt verwacht dat deze tijd 
3  Bron: Directievisie ‘Innovatie, de herkenbare 

kracht in onze organisatie’ (mei 2007).
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investeert in de uitwerking van het idee. 

Daarnaast wordt teamwerk bij de uitwer-

king gestimuleerd. En ten slotte wordt 

het onderscheid in beloning tussen 

werkgerelateerde en niet-werkgerelateer-

de ideeën opgeheven. Want oriëntatie op 

vernieuwing behoort tot ieders dagelijks 

werk, maar mag ook beloond worden. 

Werkgerelateerde ideeën worden bespro-

ken en verder uitgewerkt binnen het pro-

ces. Als de procesmanager het idee over-

neemt, brengt deze het bij het 

ID-Platform in. Dat idee dingt dan  

mee naar de jaarlijkse Publieks- en 

Managementprijs. Voor de niet-werkge-

relateerde ideeën wordt gestimuleerd dat 

de idee-indiener het eerst probeert te ver-

rijken door er met zijn of haar collega’s 

en/of materiedeskundigen over te pra-

ten. Dan volgt een ronde van verrijking 

door gesprekken met ID coach en door 

collega’s die er kennis van kunnen ne-

men via de intranetsite Dommelstroom. 

Het aldus verrijkte idee wordt samen 

met de ID-coach door de idee-indiener 

gepresenteerd aan de procesmanager. 

De procesmanager besluit of hij het idee 

wel of niet overneemt en licht zijn besluit 

met argumenten toe. Wordt het idee in 

uitvoering genomen, dan staat het ook 

op de lijst voor de jaarlijkse ‘Publieks- en 

Managementprijs’. 

pr ijzen
Er wordt jaarlijks een Publieksprijs (bon 

van € 200) en een Managementprijs uit-

gereikt voor het beste idee of de beste 

ideeën. De winnaar van de Publieksprijs 

wordt gekozen door alle werknemers via 

het intranet. Het management kiest de 

winnaar van de Managementprijs en be-

paalt ook de hoogte van de prijzen. 

Nieuw is de Teamprijs die ook jaarlijks 

door het management zal worden geko-

zen.

Criteria om de waarde van de prijs vast te 

stellen zijn onder andere: de mate van 

geldbesparing, duurzaamheid (people, 

profit, planet) en bevordering welzijn en 

productiviteit van medewerkers. Als het 

een groepsidee betreft, is de waarde ho-

ger.

Sinds november 2007 zijn 215 ideeën in-

gediend waarvan er 35 zijn goedgekeurd.

organ iseren van innovat ie
Het ideeënmanagement is niet de enige 

activiteit die dit waterschap heeft onder-

nomen om de eigen innovatiekracht te 

versterken. In 2007 deed De Dommel 

mee aan de NCSI wedstrijd Dit is mijn 

Werkplek. Een nieuwe inrichting van de 

werkplekken moest leiden tot een hogere 

productiviteit en meer werkplezier. In 

2008 werd dat initiatief voortgezet in de 
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projecten ‘Ruimte voor ruimte’ en 

‘Disign’. Het eerste project heeft betrek-

king op de fysieke omgeving die ruimte 

moet bieden voor ontmoeten en kennis-

delen en het tweede op het creëren van 

een ICT-omgeving met veel vrijheid voor 

de medewerkers.4

In 2009 was er een derde initiatief, na-

melijk het beschikbaar stellen van 

50 uren per medewerker voor innovatie 

om ideeën te creëren en uit te werken. 

Dit leverde meer dan 50 ideeën op. 2009 

werd bij De Dommel vervolgens afgeslo-

ten met het ‘Winterwonderland Inno-

vatie festival’ waarin medewerkers elkaar 

hun innovatieve ideeën en innovaties 

presenteerden. 

Vanuit deze projecten zijn allerlei situa-

ties met tegenstrijdigheden ontstaan die 

juist benut zijn om de veranderingen 

richting Het Nieuwe Werken vorm te ge-

ven. Op basis van de filosofie van Sturing 

en Ruimte wordt nog steeds aan die ver-

nieuwing gewerkt. ‘Sturing en Ruimte’ 

is een managementconcept. Het is ont-

wikkeld door Van de Vorst en Roelofs. 

De laatst genoemde werkt bij De 

Dommel als directeur Innovatie en 

Bedrijfsvoering. In hun boek Sturing en 

Ruimte zetten zij dit concept uiteen5. De 

essentie is dat voor het bewerkstelligen 

van veranderingen gebruik gemaakt 

wordt van de paradox of de ogenschijn-

4  Het project is beschreven in: De kunst van het 
nieuwe werken (2011) van: Paul van den Brink en 
Rosan Gompers. Uitgeverij TIEM. 

5  Vorst, L. van de & H.J. Roelofs (2009). Sturing en 
Ruimte, een nieuw managementconcept gebaseerd 
op de filosofie van de paradox. 
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lijke tegenstelling. Het gaat om de tegen-

stellingen tussen stabiliteit en vernieu-

wing, orde en chaos, dwang en vrijheid, 

saamhorigheid en uniciteit, autoriteit en 

participatie, efficiency en flexibiliteit.

In het ideeënmanagement herkennen 

we ook diverse paradoxen, zoals: creativi-

teit én kanalisering in de bestaande ma-

nagementstructuur, individu én teambe-

loning, vernieuwen behoort tot je 

dagelijks werk én een goed werkgerela-

teerd idee moet ook worden beloond.
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beeld van je bedr ijf in de 
soc ial med ia

In 2009 introduceerde Deloitte Online 

Customer Intelligence (OCI), een nieuw 

stuk dienstverlening, waarmee zij bedrij-

ven helpt om via sentiment mining ver-

kregen inzichten te vertalen naar be-

drijfsbeleid. ‘Customer insight in the 

hearts of every strategy!’, is de boodschap. 

Consumenten geven tegenwoordig vrije-

lijk via internet hun mening over hoe zij 

producten en diensten van bedrijven er-

varen. Veel bedrijven realiseren zich in-

middels dat er hierdoor een schat aan 

consumentinzichten beschikbaar komt, 

die tot voor kort pas inzichtelijk werd via 

dure marktonderzoeken. In 2006 kwa-

men de eerste technieken voorhanden 

om deze ongestructureerde informatie 

op het internet te verzamelen en inzich-

telijk te maken (sentiment mining).

De dienst wordt bijvoorbeeld afgenomen 

door telecombedrijven, banken, verzeke-

ringsmaatschappijen en overheidsdien-

sten. Deze dienst is één van de nieuwe 

diensten die resulteerden uit de eerste 

delo itte nederland
•	 	Accountancy,	Consulting,	Financiële	advisering,	Risk		

management,	Belastingadvies

•	 	Zelfstandige	‘member	firm’	binnen	Deloitte	Touche	Tohmatsu	

Limited

•	 	4250	medewerkers	(jaarverslag	2010/2011)

onl ine customer 
intell igence
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innovatiecampagne van Deloitte. Het be-

gon met een idee dat door Nick de Heer 

werd ingebracht in 2008.

van idee tot d ienst
Nick de Heer was net in dienst getreden 

bij Deloitte en kwam met de innovatie-

campagne in aanraking tijdens de 

Landelijke Introductie Dag voor nieuwe 

werknemers. Nog tijdens de introductie-

dag diende hij zijn idee in. Nick kreeg 

het advies een team te vormen voor mo-

gelijke verdere uitwerking van het con-

cept. Samen met zijn directe collega 

Raoul van de Hoef (al langer werkzaam 

bij Deloitte) werkte hij het ruwe eerste 

idee uit tot een overtuigende pitch voor 

de Innovation Council.

Uit de ruim 200 ideeën werd dit idee 

met 7 andere geselecteerd voor de eind-

ronde: een week naar Dubai om de idee-

en helemaal uit te werken tot een busi-

ness plan. Voorafgaand aan deze 

Innovator Week moesten alle teams ge-

sprekken regelen met potentiële klanten, 

om hun ideeën te toetsen in de markt. 

Voor Nick en veel andere deelnemers 

een spannende en interessante ervaring.

In Dubai werden de teams door diverse 

collega’s en externe experts ondersteund. 

Zelfs Roger Dassen – de CEO van 

Deloitte Nederland – was een dag vrijge-

maakt om in Dubai met de teams te 

sparren over hoe hun ideeën in bedrijfs-

successen konden worden vertaald. Het 

concept voor OCI werd verder uitgewerkt 

en de business case werd opgesteld op 

basis waarvan het team groen licht kreeg 

om met de uitwerking te starten. 

Eén van de uitdagingen bij de realisatie 

zat in de selectie van technologiepartners 

en het uitwerken van de samenwerkings-

verbanden. Verder moest er een pragma-

tische aanpak worden ontwikkeld waar-

mee nieuwe technieken – zoals sentiment 

mining – binnen bedrijven geïmplemen-

teerd kunnen worden. Naarmate de 

dienst gestalte kreeg, veranderde de rol 

van het team meer naar de commerciële 

kant. Er werd namelijk van alle teams 

verwacht dat zij van begin tot succes zelf 

de verantwoording namen.

In de zomer van 2009 startte het team 

met een pilot bij het Wereld Natuur 

Fonds, gevolgd door een presentatie van 

de nieuwe dienst op Emerce eDay in sep-

tember 2009. Dit werd vooraf gegaan 

door een soort proef begin 2009 bij 

50 bedrijven in met name de telecom en 

het bank- en verzekeringswezen.

De dienst Online Customer Intelligence 

maakt tegenwoordig deel uit van een por-
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tefeuille van Online Strategie diensten 

onder leiding van Raoul van de Hoef en 

Gideon Mogendorff. Nick de Heer heeft 

inmiddels ervoor gekozen om als zelf-

standig ondernemer zijn eigen weg te 

zoeken. Naar eigen zeggen heeft hij in 

korte tijd bij Deloitte veel geleerd en een 

schat aan ervaring opgedaan.

organ iseren van innovat ie
Deloitte Innovation BV werd in 2007 

binnen Deloitte opgericht als apart on-

derdeel binnen de holding. De ingrijpen-

de keuze om voor innovatie een aparte 

juridische entiteit op te zetten maakte 

onderdeel uit van het business plan voor 

innovatie, dat werd bekrachtigd door het 

bestuur en met management van 

Deloitte. De doelstelling van Deloitte 

Innovation is om de firma te stimuleren 

en te faciliteren om voortdurend duur-

zame (blijvende) groei te creëren met 

nieuwe dienstverlening. Deloitte 

Innovation is niet alleen verantwoorde-

lijk voor het stimuleren tot innovatie 

maar ook voor de inhoudelijke aanstu-

ring van het innovatieproces. Dit bestaat 

onder meer uit het coachen van de teams 

in het innovatie portfolio.

Om innovatie binnen de organisatie le-

vend te houden is het volgens Deloitte 

Innovation nodig om de organisatie ac-

tief in beweging te zetten. De operatio-

nele organisatie heeft het al snel te druk 

met reguliere activiteiten. Medio 2008 

startte daarom de eerste innovatie cam-

pagne. Het reclamebureau Doom & 

Dickson ontwikkelde een campagne op 

basis van ‘story lines’. Dat is een meta-

foor die consequent tot in de details 

wordt doorgevoerd. In dit geval was het 

centrale thema van de campagne ‘de lift’, 

geïnspireerd door de elevator pitch. Voor 

de aftrap van de campagne werden de lif-

ten van de grote Deloitte kantoren omge-

bouwd tot douchecabines, want onder de 

resultaten
Innovatiecampagne	2008

•	 	Thema:	de	Lift	

•	 	220	ideeën,	8	winnende	concepten

•	 	Locatie	Innovatorweek:	Dubai

Innovatiecampagne	2010

•	 	Thema:	When	you	see	the	light,	

they	see	the	light

•	 	270	ideeën,	8	winnende	concepten

•	 	Locatie	Innovatorweek:	zie	YouTube

Beide	campagnes	en	afgeleide	ideeën	

resulteerden	succesvol	in	de	eerste	

miljoenen	euro’s	omzet.
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douche krijg je de beste ideeën. De reac-

ties die dit opleverde zijn te zien op het 

YouTube kanaal van Deloitte Innovation. 

Deze eerste campagne leverde ruim 200 

ideeën op, waaronder dat van Nick. 

Medewerkers konden via een portal 

stemmen op ideeën en ideeën verrijken. 

De tweede grote innovatiecampagne had 

als motto: ‘When you see the light, they 

see the light’. In samenwerking met 

Philips werd voor elk ingeleverd idee een 

innovatief, op zonne-energie werkend 

leeslampje naar Afrika gestuurd. De lo-

catie van de Innovator Week kunt u te 

weten komen door het onthullingsfilm-

pje op YouTube (www.youtube.com/

user/DeloitteInnovation) te bekijken. 

v is ie op organ iseren van 
innovat ie

Deloitte heeft een duidelijke visie ontwik-

keld op hoe je innovatie kunt organiseren.

Dit begint met de vaststelling dat innova-

tie is gericht op het voortbestaan van de 

organisatie, aangezien organisaties acte-

ren in een omgeving die aan snelle ver-

anderingen onderhevig is. Daarmee is 

innovatie een strategisch organisatie-

vraagstuk, waarvan de eindverantwoor-

ding op bestuursniveau ligt.

delo itte innovat ion bv
In	2007	werd	door	het	Bestuur	en	het	

Groot	Management	Team	(waarin	alle	

partners	zitting	hebben)	besloten	tot	

het	oprichten	van	BV	Innovatie.

Dit	besluit	werd	genomen	op	basis	van	

het	businessplan	ten	aanzien	van	

systematische	innovatie,	dat	was	

opgesteld	door	Wassili	Bertoen	(direc-

tor)	en	Wim	Scheper	(partner).	Hierbij	

werden	de	lessons	learned	uit	de	theorie	

en	de	best	practices	van	andere	Deloitte	

member	firms	gecombineerd.	De	focus	

voor	innovatie	is	glashelder:	nieuwe	

omzet	uit	nieuwe	producten	en	

diensten.	Het	draagvlak	voor	innovatie	

bij	het	bestuur	van	Deloitte	–	gemanda-

teerd	middels	het	business	plan	–	is	

essentieel	en	in	de	dagelijkse	praktijk	

goed	merkbaar.

Deloitte	Innovation	is	verantwoordelijk	

voor	de	ontwikkeling	van	ideeën	uit	de	

organisatie	tot	en	met	de	succesvolle	

implementatie	op	de	markt.	De	

Innovation	Council	–	bestaande	uit	

partners	–	neemt	de	beslissingen	over	

het	budget	voor	innovatie.	Innovation	

heeft	als	taak	organisatieonderdelen	uit	

hun	comfort	zones	te	halen.	Maar	ze	

moet	ook	laten	zien	dat	innovatie	

oplevert.
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Juist omdat – zeker bij middelgrote en 

grote ondernemingen – structuren en 

processen nodig zijn om de efficiëntie 

van de organisatie te waarborgen, bestaat 

er een spanningsveld met de organisatie-

doelstellingen die een grotere horizon 

hebben.

Het besef dringt door dat het gewenst is 

om deze soms tegenstrijdige belangen in 

de hele organisatie te adresseren. Er lig-

gen dus belangrijke vraagstukken ten 

aanzien van innovatie op het organisato-

rische vlak, die bepalend zijn voor het 

succes van de meer zichtbare onderdelen 

van het inhoudelijke innovatieproces.

Om invulling te geven aan de innovatie-

inspanningen hanteert Deloitte 

Innovation de drie horizonnen van inno-

vatie (Ulrich & Terwiesch).

1.  Nieuwe visies creëren die tot radicale 

innovaties kunnen leiden.

2.  Andere dingen doen binnen bestaan-

de markten of technologieën; pro-

duct- en diensteninnovatie.

3.  Bestaande dingen anders doen; ver-

betering van producten en diensten.

Voor de verschillende horizonnen heeft 

Deloitte Innovation aparte programma’s 

ontwikkeld, die zowel bij Deloitte als bij 

klanten al succesvol zijn uitgevoerd. 

Naast de genoemde twee grote campag-

nes – gericht op horizon 2 innovaties – is 

voor de korte termijn verbeteringen het 

zeer succesvolle Fast Track programma 

opgezet. Met het ambitieuze Growth 

Track programma is in 2010 invulling 

gegeven aan de lange termijn aanpak. 

Alle aandacht van Deloitte Innovation is 

gericht op nieuwe producten en dien-

sten. Ideeën die leiden tot procesverbete-

ring worden doorgesluisd naar de betref-

fende support afdelingen.

Als één van de belangrijke effecten van de 

organisatie van innovatie bij Deloitte 

noemt Roger Dassen (CEO Deloitte 

Nederland) de ‘agile organization’: de eni-

ge zekerheid ten aanzien van de toekomst 

is dat deze er anders uit zal zien dan van-

daag. Dit vraagt om organisaties die kun-

nen omgaan met verandering en die ver-

anderingen teweeg kunnen brengen.

Hiervoor is enerzijds ruimte nodig bin-

nen de bestaande processen en procedu-

res. Anderzijds vergt het beleid dat on-

dernemend gedrag van medewerkers 

juist meer ruimte geeft en beloont.

Voor meer informatie over Deloitte 

Innovation kunt u terecht op  

www.onlineinnovation.nl.
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De Effe Chille Ambu is een oude ambu-

lance die omgebouwd is tot mediabus. 

Met rood zwaailicht en nieuwe media in 

de bus wordt de communicatie met jon-

geren verbeterd. Dat is de belangrijkste 

doelgroepen in het project ‘112 Help je 

mee’. Dit project heeft als doel agressie 

tegen mensen met een publieke taak te 

voorkomen en terug te dringen. De Effe 

Chille Ambu is nog in ontwikkeling.

De ambulance zal worden uitgerust met 

videoschermen, audioapparatuur en 

voorlichtingsmateriaal om uit te delen. 

Jongeren kunnen er films kijken, games 

doen en met ambulancepersoneel ken-

nismaken. In de 112-game, bijvoorbeeld 

wordt de situatie in een meldkamer gesi-

muleerd bij een oproep en met schaarste 

aan ambulances. Inzicht in hoe het echt 

werkt in een meldkamer helpt misver-

standen voorkomen, zo is de overtui-

ging. 

De Effe Chille Ambu kan naar scholen 

toegaan en ingezet worden bij festivals 

waar veel jongeren zijn. Zo wordt een se-

rieuze boodschap dynamisch en met hu-

ve i l ighe idsreg io nhn/project m in ister ie bzk
•	 	Regio	waarbinnen	gemeenten	en	hulpverleningsdiensten		

samenwerken	op	het	gebied	van	rampen-	en	incidentbestrijding

•	 	26	gemeenten;	642.000	inwoners

•	 	200	werknemers

•	 	Ambulance	Brandweer,	Gezondheidsdiensten,	Meldkamer,	

Veiligheidsbureau

de effe ch ille 
ambu
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mor, passend bij de doelgroep overge-

bracht. Het is educatief en zal preventief 

werken. 

De Effe Chille Ambu is bedacht door een 

ambulancechauffeur die ook kunstenaar 

is: Edwin Bosch. Hij is betrokken bij het 

project ‘112 Help je mee’. Op de beurs 

Veilige Publieke Taak (VPT) werd hij ge-

inspireerd door een antivandalisme bus 

van Arriva. 

Het idee is ingebracht in het ‘crowdsour-

cingproject www.maakhetveilig.nl’ dat 

in opdracht van BZK werd opgezet. Het 

idee kreeg 206 stemmen (veel meer dan 

de andere ideeën), diverse positieve en 

ook enkele negatieve commentaren en 

werd geadopteerd door de Veiligheids-

regio Noord-Holland Noord. Het minis-

terie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijkrelaties (BZK) heeft 30.000 

euro subsidie gegeven voor de uitwer-

king van het idee. In de veiligheidsregio 

is nu – mei 2011 – een projectgroep bezig 

met de uitwerking. Dat is: bepalen welke 

techniek en welke inhoud, beslissen over 

al of niet aankoop van een oude ambu-

lance en maken van een businessplan 

voor de exploitatie van de Ambu. De pro-

jectgroep bestaat uit een ambulancever-

pleegkundige, een technische medewer-

ker van de facilitaire dienst, een collega 

van de afdeling communicatie en de am-

bulancechauffeur Edwin Bosch zelf. 

organ iseren van innovat ie
Het Effe Chille Ambu idee is ingebracht 

in het crowdsourcingproject ‘www.

maakhetveilig.nl’. Dat was een project 

binnen het programma Veilige Publieke 

Taak van het ministerie van BZK. Tussen 

6 september en 1 november 2010 konden 

alle bezoekers van de website ideeën toe-

voegen en becommentariëren. Het 

crowdsourcingproject had een tweeledig 

doel. Het ging in de eerste plaats om het 

binnenhalen van mooie ideeën om het 

werk van werknemers met een publieke 

taak veiliger te maken. Het was ook een 

ervaring voor BZK die leerde hoe de 

overheid opener kan werken en burgers 

(in dit geval werknemers met een publie-

ke taak) beter kan betrekken in beleids-

processen. 

Op de website www.maakhetveilig.nl 

kon een ieder terecht om ideeën in te 

brengen of om op ideeën van anderen te 

reageren en om te stemmen. In de prak-

tijk werd de site vooral onder de aandacht 

gebracht van werknemers met een pu-

blieke taak. Zij hebben de meer dan 

1000 ideeën ingebracht. Daarvan zijn er 

300 op de site blijven staan. 
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Er was geen jury of een centrum dat be-

paalde wat de kansrijke of winnende 

ideeën waren. De ideeën werden gewaar-

deerd en becommentarieerd door de 

‘crowd’ zelf en door ‘meekijkers’. 

Meekijkers zijn organisaties die een dui-

delijke rol hebben bij het veiliger maken 

van de publieke taak, zoals werkgevers-

organisaties, vakbonden en beroepsver-

enigingen. Het uitvoerend bureau KLB 

ordende de ideeën op basis van deze in-

put. 

Voor de realisatie van een idee was het 

evenwel het belangrijkste dat het ‘ge-

adopteerd’ werd.

Zo hebben de Belastingdienst, 

AbvaKabo, Divosa, de Nederlandse 

Politiebond en – zoals we gezien hebben 

– de Veiligheidsregio Noord-Holland 

Noord ideeën geadopteerd. Bij zo’n adop-

tie werd een ‘werkplaats’ gevormd, virtu-

eel op de website waarin het idee verder 

werd uitgewerkt. Er staan thans 11 werk-

plaatsen op de website. De adopterende 

instantie kon een subsidie aanvragen bij 

BZK voor een verder uitgewerkt plan. 

Dit crowdsourcingproject was een initia-

tief ‘van hoger hand’, gericht op alle 

werknemers in alle Veiligheidsregio. 

Buitenstaanders mochten ook reageren, 

maar het project is vooral onder werkne-

mers van de Veiligheidsregio bekend ge-

maakt. 

De Veiligheidsregio Noord-Holland 

Noord heeft op twee manieren er aan bij-

gedragen dat de Effe Chille Ambu er nu 

bijna is. Ten eerste organiseerde de regio 

een project ‘112 Help je mee’ en gaf daar-

in medewerkers de ruimte om mee te 

denken over vernieuwingen en ten twee-

de adopteerde de regio het idee en facili-

teert nu de realisatie daarvan 

en de ideeleveranc ier?
Ideeën in het crowdsourcingproject wa-

ren afkomstig van een persoon, of van 

een groep die het samen had bedacht of 

van een groep die was gevormd nadat de 

leden aanvullingen op het oorspronke-

lijke idee hadden voorgesteld. In alle ge-

vallen werden alle betrokkenen uitgeno-

digd om aan de uitwerking bij te dragen.

Alle stappen die het idee in ontwikkeling 

doorloopt, zijn te volgen via de website.

Bij de realisatie van de Effe Chille Ambu 

die nog loopt, zit de ambulancechauffeur 

Edwin in ieder geval ‘achter het stuur’.
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tno
Sinds 2011 maakt het onderwerp 

Duurzaam Leren deel uit van de meerja-

renstrategie van TNO. Het betreft het le-

ren dat zowel in georganiseerde vorm als 

in informele vorm kan plaatsvinden, dus 

zowel binnen het onderwijs- en trai-

ningsveld als binnen bedrijven en orga-

nisaties. Het onderwerp heeft een vaste 

plaats gekregen in de nieuwe matrix-

structuur van de organisatie. Dat bete-

kent dat er projecten op het onderwerp 

worden geworven en financiering (geld 

en uren) aan wordt toegewezen. Deze 

‘propositie’ is een samenwerking tussen 

collega’s die vanuit verschillende disci-

plines en verschillende achtergronden 

binnen TNO bezig zijn met leren en on-

derwijs. Volgens Nicolet Theunissen, 

één van de drijvende krachten achter de 

propositie, is het een krachtige combina-

tie die veel toegevoegde waarde heeft 

voor de maatschappij. Deze propositie is 

tot stand gekomen dankzij een 

crowdsourcing-project binnen TNO. 

tno
•	 	Nederlandse	Organisatie	voor	toegepast-natuurwetenschappelijk	

onderzoek

•	 	Verbindt	mensen	en	kennis	om	innovaties	te	creëren	die	de	

concurrentiekracht	van	bedrijven	en	het	welzijn	van	de	samenle-

ving	duurzaam	versterken

•	 	3500	medewerkers

de strateg ieblog
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Zonder het zogenaamde ‘Strategieblog’ 

was de propositie er niet geweest.

een innovat ieve strateg ie
TNO besloot in 2009 om het schrijven 

van de meerjarenstrategie voor 2011-2014 

deels anders aan te pakken dan in eer-

dere jaren. In plaats van het zwaartepunt 

te leggen bij de geëigende stafafdeling 

Strategie en planning, besloot de Raad 

van Bestuur van TNO om een bredere 

vertegenwoordiging aan het werk te zet-

ten in een ‘Strategische Adviesgroep’. 

Deze groep van 30 met name senior me-

dewerkers met belangrijke posities in 

verschillende onderdelen van de organi-

satie, stelde gezamenlijk een basistekst 

op. Vervolgens werd de inspraak nog bre-

der getrokken: álle medewerkers van 

TNO konden via sociale media meeden-

ken en meeschrijven. Projectleider 

Christiaan van den Berg ontwikkelde 

hiertoe met zijn team een weblog en in-

teractieproces dat deze crowdsourcing 

binnen TNO mogelijk maakte: het 

‘Strategieblog’. 

weblog ‘strateg ieblog’
Het weblogtraject was een aanvulling op 

het proces waaraan de Strategische ad-

viesgroep al begonnen was. De groep le-

verde een basistekst die voor ongeveer 

70% af was. Deze tekst werd op de we-

blog geplaatst, en alle medewerkers van 

TNO werden uitgenodigd om commen-

taar te leveren en suggesties aan te bren-

gen op deze basistekst. Daarnaast was 

het mogelijk om compleet nieuwe onder-

werpen in te brengen.

Elke week werd er door de schrijvers van 

de oorspronkelijke tekst gereageerd op 

de inbreng via de weblog. Zo kon een 

dialoog ontstaan en konden goede sug-

gesties in nieuwe versies van de strategie 

worden opgenomen. Compleet nieuwe 

onderwerpen of ‘emerging propositions’, 

werden uiteindelijk door de inbrengers 

gepresenteerd voor een commissie. Die 

besloot of en hoe het onderwerp in de fi-

nale strategietekst zou worden verwerkt. 

Deze commissie bestond uit een mede-

werker van de centrale stafafdeling 

Strategie en Planning, een adviseur van 

het adviesbureau dat het strategieont-

wikkelingsproces begeleidde en vijf 

‘boegbeelden’ uit de vijf toenmalig TNO 

kerngebieden. Het hele traject, van pro-

cesontwikkeling tot evaluatie, heeft on-

geveer drie maanden geduurd. 

‘emerg ing propos it ions’
Nicolet Theunissen kwam net terug van 

een voorjaarsvakantie 2009, toen ze in 
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haar mail las over het Strategieblog. Een 

rondvraag op haar afdeling Training 

Innovations leerde haar dat er wel com-

mentaar was geleverd op de basistekst 

maar dat er desondanks weinig over het 

onderwerp ‘leren’ op de weblog te vinden 

was. Het werd vaak genoemd als een be-

langrijke voorwaarde, maar nergens echt 

uitgewerkt. Dit vroeg om een ‘emerging 

proposition’ en dus schreef Nicolet, met 

raadpleging van een paar collega’s, een 

stuk over haar passie ‘Altijd en Overal 

Leren’. Altijd en overal leren, gaat over 

didactische methodes, leerstrategieën en 

(technische) hulpmiddelen om mensen 

te stimuleren zelf de regie over hun leren 

ter hand te nemen en zo in verschillende 

levensfasen en onder diverse omstandig-

heden – zoals op en tijdens het werk – te 

leren. Precies op de dag van de deadline 

plaatste Nicolet haar bijdrage op de web-

log.

van idee tot strateg ie
Samen met de indieners van 21 andere 

proposities werd Nicolet uitgenodigd om 

haar voorstel te verdedigen voor de selec-

tiecommissie. Met succes: ze mocht haar 

stuk verder uitwerken samen met Mark 

Ruijsendaal. Mark is een collega van het 

kerngebied ICT die – wat achteraf bleek 

– bijna tegelijkertijd een propositie had 

ingediend over Onderwijsinnovatie. 

Beiden hadden in hun stuk mogelijkhe-

den voor samenwerking met andere 

TNO onderdelen opgenomen, maar had-

den nog niet de tijd gehad om daar ver-

der uitvoering aan te geven. Nu werd die 

mogelijkheid geboden. Er werd budget 

beschikbaar gesteld om de twee proposi-

ties samen te voegen en uit te werken. 

Dat uitwerken hield in: meedoen in de 

diverse rondes die de strategietekst nog 

moest doorlopen. Voor elke nieuwe ron-

de moesten Mark en Nicolet en hun team 

de tekst volgens specifieke eisen nader 

uitwerken. Zo moesten ze in een bepaal-

de fase een business case opstellen.

Er moest dus ‘gepolderd’ worden en dat 

was in het begin niet zo eenvoudig. Er 

waren mensen uit drie verschillende 

kerngebieden van TNO bij betrokken, 

die allemaal hun eigen stokpaardjes en 

gewoontes hadden en bovendien een ver-

schillende geschiedenis binnen de orga-

nisatie hadden doorlopen. Zo gebruikte 

men bijvoorbeeld soms dezelfde woor-

den voor heel andere dingen, of andere 

woorden voor hetzelfde. Het duurde 

even voor de cultuurverschillen over-

brugd werden. Gaandeweg (na enkele 

maanden) kwam echter het besef dat 

juist de inbreng van alle verschillende 
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invalshoeken en expertises leidde tot een 

heel sterke combinatie, waarmee TNO 

echt iets te bieden heeft.

Het was hard werken, want het overleg-

gen en schrijven kwam toch bovenop het 

reguliere werk, maar uiteindelijk was ie-

dereen er tevreden over en is de proposi-

tie opgenomen in de definitieve TNO-

strategietekst die in het voorjaar van 

2010 aan het kabinet is aangeboden. 

van strateg ie tot u itvoer ing
De nieuwe strategie van TNO kreeg zijn 

beslag in een grote reorganisatie waarbij 

de indeling in vijf kerngebieden werd 

losgelaten en men overging tot een ma-

trixstructuur van zeven thema’s en drie 

expertisegebieden. In deze reorganisatie 

moest de propositie Duurzaam Leren 

een plek veroveren. Complicerende fac-

tor was bijvoorbeeld dat terwijl 

Duurzaam Leren tot stand kwam de ken-

nisgelden van de overheid al goeddeels 

verdeeld waren. Desondanks werd 

Duurzaam Leren ‘geadopteerd’ door het 

thema Informatiemaatschappij onder de 

vlag ‘Maatschappelijke impact van ICT’. 

Er kon toch nog wat kennisgeld gereser-

veerd worden en er kwam goede onder-

steuning bij het in de markt zetten van 

de propositie. Nu is het onderwerp 

Duurzaam Leren een officieel geaccep-

teerde propositie binnen TNO. Vanaf ja-

nuari 2011 worden er projecten gedaan 

en marktactiviteiten ontwikkeld onder 

deze noemer.

Nicolet is zeer tevreden. Zonder de web-

log was deze samenwerking volgens 

haar niet tot stand gekomen. In een ge-

sloten lobbyproces had men elkaar niet 

gevonden en niet de aanmoediging ge-

had om de cultuurverschillen te over-

bruggen.

opbrengsten strateg ieblog
De doelstelling van het Strategieblog was 

tweeledig. Enerzijds wilde men komen 

tot een betere meerjarenstrategie door 

het opnemen van verbeteringen en aan-

vullingen van de medewerkers – een in-

terne crowdsourcing – en anderzijds was 

het doel om het draagvlak voor en kennis 

over de strategie onder medewerkers te 

vergroten. Beide doelstellingen zijn be-

haald volgens de evaluatie. Er zijn veel 

kleine aanpassingen gedaan in de tek-

sten, en er zijn een paar compleet nieu-

we proposities opgepopt die konden wor-

den gebruikt als aanvulling op de 

basistekst. De bottum-up tot stand geko-

men propositie Duurzaam Leren is in 

z’n geheel overgenomen door de Raad 
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van Bestuur. Naar schatting heeft 30% 

van de medewerkers meegelezen op de 

weblog, 15% heeft actief bijgedragen en 

87% van de medewerkers vond het een 

goed initiatief en zou zoiets weer willen 

zien. De medewerkers die hebben mee-

gelezen en bijgedragen hebben vermoe-

delijk de inhoud beter in hun hoofd zit-

ten en kunnen zodoende effectiever 

kansen grijpen die voorbijkomen of ze 

juist laten gaan omdat ze niet in de stra-

tegie passen.

Een bijkomend voordeel van de blog was 

dat medewerkers ook van andere afdelin-

gen zagen waar ze mee bezig waren. 

Daardoor zijn samenwerkingsverbanden 

tot stand gekomen, die zonder de blog op 

zich hadden laten wachten. Bovendien 

heeft een aantal medewerkers de blog ge-

bruikt om zichzelf en/of hun projecten, 

programma’s of onderwerpen voor het 

voetlicht te brengen

lessons learned 
Van ICT-project tot veranderproces

Wat oorspronkelijk vooral een ICT-

project leek te zijn, bleek meer weg te 

hebben van een veranderproces, waarbij 

ingesleten patronen onder de loep wer-

den genomen en hiërarchieën doorbro-

ken. Het ICT-gedeelte beperkte zich tot 

het kiezen van de juiste sociale media, 

bouwen van de website en geven van een 

workshop voor de strategische advies-

groep over het gebruik van de weblog. 

Daarna echter moesten medewerkers en 

adviesgroep met elkaar in dialoog gaan. 

Dat bleek het spannende deel van het 

project. 

Zoals verwacht reageerden de medewer-

kers van TNO ICT (het toenmalige kern-

gebied) het eerst en relatief het meest. 

Medewerkers uit andere onderdelen 

volgden echter al snel; soms na aanspo-

ring door een offline bijeenkomst. 

Tussen de verschillende afdelingen wa-

ren wel duidelijk verschillen te zien: in 

mate van activiteit en ook in de mate 

waarin mensen zich vrij voelden om te 

reageren. Ook tussen de verschillende 

adviesgroepleden bleken verschillen: 

sommigen reageerden liever face tot face 

op reacties die waren ingediend, waar-

door online geen dialoog ontstond. 

Anderen wisten juist een boeiende dia-

loog via de weblog vorm te geven. Al met 

al was deze vorm van inspraak even wen-

nen voor de organisatie.

Daarom zegt Christiaan van den Berg 

achteraf dat het beter was geweest als er 

nog meer offline bijeenkomsten georga-
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niseerd waren om zo meer medewerkers 

te bereiken die nog schroom hadden om 

het online medium te gebruiken. 

Manage de verwachtingen en denk na over 

vervolgstappen

Een tweede leerpunt is dat het belangrijk 

is om vooraf duidelijk te communiceren 

hoe en door wie de uiteindelijke beslis-

sing tot aanpassing van de tekst wordt 

genomen. Dan kunnen medewerkers de 

afweging maken of ze het de moeite 

waard vinden om deel te nemen. 

Het derde leerpunt is dat je een dergelij-

ke interne crowd sourcing in een strate-

gieontwikkelingsproces er niet – als 

technisch experiment – even bij kunt 

doen en dan weer stoppen voordat de im-

plementatie van de strategie gerealiseerd 

is. Van het begin af aan moet duidelijk 

zijn wat het doel is, waarin, op welke 

wijze en hoe ver de online participatie 

zal gaan en wie waarover wanneer be-

slist. Het is ook een vorm van verwach-

tingenmanagement die teleurstellingen 

kan voorkomen. Zo was het onvoldoende 

duidelijk wat de financiële ruimte was 

voor nieuwe proposities. Een strategie 

maken en nieuwe ideeën verzamelen is 

één ding, maar het in de praktijk bren-

gen van die ideeën en dus het tot stand 

brengen van werkelijke vernieuwing 

vergt een lange termijn investering.

de toekomst
Het experiment is al met al goed beval-

len. De Strategische adviesgroep heeft 

aangegeven een volgende keer weer on-

line participatie in te willen inzetten 

voor de strategievorming. Ook de mede-

werkers zijn tevreden en verwachten dat 

er in de toekomst vaker om hun mening 

wordt gevraagd. Hoewel er nu geen 

nieuw project loopt1, heeft het zijn waar-

de aan genoeg mensen bewezen. Bij een 

volgende medewerkerparticipatie bij de 

strategievorming kan goed gebruik ge-

maakt worden van de lessen die van dit 

eerste experiment zijn geleerd.

1  Overigens loopt er bij TNO wel een algemeen 
systeem voor het inbrengen van ideeën over 
nieuwe kennis- en ontwikkelingsprojecten. De 
winnaars krijgen een budget om het project uit 
te voeren. Dat staat los van de strategiediscussie.
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een hern ieuwde k ijk op 
verzekeren

InShared is een online verzekeraar. Het 

biedt ‘internet-only’-verzekeringen aan 

op een wijze die nog niet eerder in de in-

ternationale markt is gehanteerd. En dat 

terwijl het concept zo goed past in het 

landschap van de huidige internetwe-

reld. Door vaste kosten flexibel te maken, 

wordt de prijs van het verzekeringspro-

duct veel lager. En door te communice-

ren met transparantie als leidend princi-

pe, wordt het voor de klant makkelijker 

en overzichtelijker om zijn of haar verze-

keringsproduct te beheren. De inspiratie 

voor dit concept ontstond door terug te 

gaan naar de oorsprong van het verzeke-

ren: een groepje boeren in Achlum, dat 

gezamenlijk geld in een pot stortte dat 

gebruikt werd om zich tegen de grotere 

risico’s te verzekeren. Na een jaar ging 

het geld dat niet gebruikt werd, weer te-

rug naar de personen die geen gebruik 

hadden gemaakt van de pot. InShared 

hanteert dit authentieke principe ook. 

De klant wordt daarnaast beloond voor 

achmea
•	 	Online	verzekeren

•	 	Klanten:	particuliere	markt

•	 	15	medewerkers	in	Nederland	

•	 	Initiatief	van	Achmea

inshared
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goed gedrag: wie veiligheidsmaatregelen 

als rookmelders en kraanbeveiligers 

neemt kan punten verdienen. 

InShared bestaat nu ruim twee jaar. 

Achmea is groot aandeelhouder. Met 

15  fte worden twee verzekeringsstraten: 

InShared en HEMA-verzekeringen ge-

rund. In april 2011 is InShared uitgeroe-

pen tot beste koop door de 

Consumentenbond en heeft diverse in-

novatie-awards gewonnen.

two men with a m iss ion , 
a team with pass ion

Een kleine groep is de drijvende kracht 

achter het idee. Felix Tenniglo en 

Herberth Samsom hadden samen het 

idee dat het proces van verzekeren heel 

anders kon en moest: “Als je naar de 

markt kijkt met al je sensoren, dan zie je 

de online mogelijkheden, het consumen-

tengedrag, de vereiste transparantie en 

de consument die nu al aan het stuur 

staat.” Felix was tien jaar directeur mar-

keting en verkoop bij Centraal Beheer en 

FBTO geweest. Hij zag grote verzeke-

ringsorganisaties die worstelen met een 

complexe erfenis van IT-systemen. In de 

avonduren werkte hij het idee uit samen 

met collega Herberth Samsom. Daarna 

stelde een groep van diverse samenstel-

ling een businessplan op; er zaten men-

sen met ervaring in verzekeren bij en 

mensen zonder die ervaring. En zegt 

Felix: “Dit idee heeft niet één eigenaar. 

De juiste mix van denkers en doeners 

heeft ervoor gezorgd dat het een com-

pleet plan werd. Dat kun je niet in je een-

tje. Verder konden we deze start alleen 

realiseren met de hulp van Achmea, van-

wege onder andere financiering en regel-

geving. Je wordt in dit land niet zomaar 

verzekeraar.”

Het team van vijf mannen begon ‘het 

avontuur van InShared’ in een klein kan-

toor boven een motorzaak in Hoevelaken. 

“Als greenfield, dus zonder bemoeienis 

van Achmea, want anders kun je zo’n 

concept niet goed ontwikkelen. Het is 

juist de frisse kijk op zaken die dit team 

– en dus dit concept – zo succesvol maak-

Een	groepje	boeren	uit	het	Friese	

Achlum	kwam	lang	geleden	bij	elkaar	

en	bedacht	dat	ze	zich	tegen	al	te	grote	

risico’s	konden	verzekeren	door	samen	

geld	in	één	pot	te	doen.	Degenen	met	

schade,	konden	een	beroep	doen	op	‘de	

pot	met	geld’.	Bleef	er	geld	over	en	had	

je	geen	schade,	dan	kreeg	je	weer	geld	

terug.	Ziedaar	het	ontstaan	van	

Achmea.	En	ziedaar	ook	de	werkwijze	

en	jaarbeloning	van	InShared.
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te in het realiseren van dit vernieuwende 

concept”, aldus de oprichter. “Inmiddels 

zijn er 15 mensen in dienst en de helft 

bestaat uit mensen die van buiten de 

branche komen. Van de collega’s die wel 

een verzekeringachtergrond hebben, 

werkt alleen de crème-de-la-crème bij ons. 

De kenmerken van de mensen die mee-

werken aan InShared of mee hebben ge-

werkt bij de start zijn: passie, lef, incas-

seringsvermogen, open communicatie, 

vertrouwen en teamgeest.” 

u itdag ingen
Ondanks de vliegende start is niet alles 

vanzelf gegaan. Er is hard gewerkt en de 

nodige uitdagingen zijn voorbij geko-

men. Eén van de belangrijkste was de 

vraag op welke wijze het concept inter-

net-only past binnen de paraplu van 

Achmea. Daarnaast bleek er een grote 

groep interne tegenstanders te zijn die 

moeite hadden om in vernieuwende pro-

cessen en proposities te denken en die 

interne concurrentie vreesden. In de zo-

genaamde onmogelijkheden ligt de in-

spiratie voor een vernieuwende formule. 

Vanuit de Raad van Bestuur was er ech-

ter steeds steun voor dit concept. 

organ iseren van innovat ie
Draagvlak bij de top cruciaal

Dat het anders moet en kan om de con-

current voor te blijven, staat bij een klei-

ne groep op het hoogste niveau van de 

organisatie op de radar. Een van de leden 

van de Raad van Bestuur stelde in 2007 

– onder andere aan Felix Tenniglo – de 

vraag hoe Achmea tot een innovatieve 

organisatie gemaakt kon worden. “Hoe 

krijgen we de mensen in de ‘modus in-

noveren’?” Uit deze vraag zijn meerdere 

initiatieven naar voren gekomen. Naast 

InShared werd Achmea Innovatie opge-

richt. Dat is een afdeling binnen Achmea 

die zich als doel heeft gesteld om 

Achmea een leidende rol te geven op in-

novatiegebied binnen de verzekerings-

branche en te streven naar ‘radicale in-

novaties’. Ze hebben daarvoor een 

innovatieplatform opgericht: het 1Power.

nl (zie verder het kader).

Voor Felix en Herberth was dit het mo-

ment om met het idee voor InShared op 

de proppen te komen. Het plan kwam 

goed aan en dankzij de steun van de 

Raad van Bestuur kon dit plan grond on-

der de voeten krijgen en gaan groeien. 
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ru imte en st imulansen voor 
innovat ie

Er is in deze casus een opmerkelijke 

‘pull factor’ te bespeuren. Het gaat om 

persoonlijke drive, de wens van een klei-

ne groep gepassioneerde professionals 

om een fundamentele verandering door 

te voeren in de bestaande verzekerings-

markt. De behoefte van een kleine groep 

individuen aan een nieuwe uitdaging 

met een maatschappelijke impact. De 

wil om te veranderen komt voort uit een 

achmea innovat ie
In	2007	werd	Achmea	Innovatie	opgericht	met	als	doel	‘divisie	overstijgende	vernieuwin-

gen	te	realiseren	vanuit	klantgericht	denken’.	De	aanleiding	was	de	kloof	tussen	de	

dagelijkse	beleving	van	de	klant	en	de	financiële	dienstverleners.	Een	soortgelijke	analyse	

als	ten	grondslag	ligt	aan	InShared.

Om	medewerkers	meer	in	de	‘modus	innovatie’	te	krijgen	achtte	men	twee	structurele	

voorwaarden	van	belang:

1.	 	vrijheid	en	ruimte	voor	medewerkers;

2.	 	variaties	in	samenstelling	van	teams	en	zorgen	dat	mensen	van	verschillende	

afdelingen	elkaar	treffen.

Met	het	oog	daarop	werd	onder	andere	het	innovatie	netwerk	1Power	opgericht.	Dat	is	

een	intranet	waar	medewerkers	ideeën	kunnen	lanceren	en	over	deze	ideeën	communi-

ceren.	Het	gaat	om	verbinden	van	mensen	en	delen	van	kennis.	Er	zijn	ook	budgetten	

beschikbaar	om	deze	ideeën	uit	te	werken.	

Achmea	Innovatie	initieert	en	participeert	in	initiatieven	met	partijen	binnen	en	buiten	

het	bedrijf.	Vanuit	Achmea	Innovatie	worden	platforms	voor	speciale	groepen	bedacht	

bijvoorbeeld	Goedenwel.nl	een	platform	voor	55-plusser	en	Myler	een	platform	voor	

ZZP’ers	in	de	ICT	en	de	zakelijke	dienstverlening.	Voor	Achmea	zijn	deze	platforms	

belangrijk	om	in	contact	te	staan	met	deze	doelgroepen.	In	cocreatie	met	de	doelgroep	

van	ZZP’ers	is	het	initiatief	GoedGenoeg	ontstaan.	Bij	GoedGenoeg	is	de	klant	aan	het	

stuur:	de	ZZP’ers	kunnen	zelf	kiezen	voor	welke	dingen	ze	zich	al	dan	niet	willen	

verzekeren.	Dit	illustreert	dat	Achmea	inmiddels	expert	is	in	‘klanten	en	communities’.	

In	2010	werd	voor	1Power	de	Dutch	Interactive	Award	toegekend.
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relatief hoog kennisniveau over de orga-

nisatie en visie op de ontwikkelingen in 

markt en maatschappij. Het is ‘the age of 

the consumer’. Daarin kan men ook een 

push factor bespeuren. Felix Tenniglo 

zegt het zo: “Als verzekeringsbedrijven 

de komende drie jaren niet bewegen, 

krijgen ze het moeilijk. Immers de con-

sument heeft sterk behoefte aan andere 

bedieningsconcepten en bedrijven die 

echt de kant van de klant kiezen!” In ma-

nagementtrainingen binnen Achmea 

waar Tenniglo het InShared concept pre-

senteert, geselt hij de managers ook met 

deze gedachte.

Dat dit besef ook op het niveau van de 

Raad van Bestuur leefde, maakte dat het 

InShared idee onder de vleugels van 

Achmea vleugels kreeg.
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WTT is ervan overtuigd dat afvalverwer-

kingtechnologie een duurzame bijdrage 

kan leveren aan het wereldwijde milieu. 

Reductie van afval, hergebruik maar 

vooral recycling en behandeling van af-

val zullen ertoe bijdragen dat afval om-

gevormd kan worden tot grondstoffen, 

nieuwe producten en energie. WTT ont-

werpt en bouwt milieuvriendelijke afval-

verwerkinginstallaties voor klanten over 

de hele wereld. De productie, bouw en 

montage worden uitbesteed aan onder-

aannemers. Het ontwerp, de enginee-

ring, de projectleiding en de uiteindelij-

ke inbedrijfname van de installatie 

worden door WTT verzorgd. 

Bij het ontwerpen van een afvalverwer-

kingsysteem voor een klant werd WTT 

geconfronteerd met een probleem. In de 

vloer waarop het afval wordt gelegd, zit 

een aantal buizen die door kleine gaatjes 

lucht door het afval blazen. Er moet lucht 

door het afval geblazen worden om het 

biologische proces op gang te brengen, 

maar omdat de dichtheid van het afval in 

waste treatment technolog ies (wtt)
•	 	Ontwerpen	en	bouwen	van	afvalverwerkingsinstallaties	met	

biologische	processen

•	 	Klanten:	grote	afvalverwerkers	wereldwijd

•	 	18	medewerkers

•	 	Kantoor	in	Almelo

nieuw belucht ings-
systeem voor 
afvalverwerking
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dit geval erg hoog was en het vermogen 

van de ventilator in het systeem omwille 

van energieverbruik beperkt, bleek dit 

niet mogelijk. De medewerkers kwamen 

met de volgende oplossing: gebruik de 

ventilator steeds maar voor 1 buis en sluit 

om en om de andere buizen af. Dan is er 

wel genoeg blaaskracht. Een nieuw be-

luchtingssysteem is geboren.

Dit soort problemen en oplossingen ko-

men regelmatig voorbij bij WTT. Ze leve-

ren maatwerk en werken samen met el-

kaar en de klant om tot een zo goed 

mogelijk resultaat te komen. Afval ziet er 

overal anders uit en de locatie is telkens 

verschillend, dus is elke installatie weer 

een nieuwe uitdaging. Innovatie is geen 

doel op zich voor WTT, maar het ont-

staat vanuit de praktijk door voortschrij-

dend inzicht, een klantvraag en soms de 

wet die iets voorschrijft. Projectteams 

krijgen een budget en tijdslimiet en 

daarbinnen alle vrijheid en verantwoor-

delijkheid voor de techniek. Daarbij kun-

nen beperkingen in bijvoorbeeld de be-

schikbare ruimte noodzaken tot creatieve 

oplossingen.

organ iseren van innovat ie
Hoewel general manager Jan Catsburg 

beweert onbewust bekwaam te zijn op 

het gebied van sociale innovatie, zijn er 

wel degelijk factoren aan te wijzen die 

bijdragen aan het innovatievermogen 

van WTT, zoals de manier van leiding-

geven, cultuur, personeelsbeleid en zelfs 

het kantoor.

Catsburg geeft op een informele manier 

leiding. Medewerkers krijgen vrijheid en 

verantwoordelijkheid en Jan kijkt naar 

het resultaat, niet naar de details. Het 

enige waar de medewerkers niet vrij in 

zijn, is de tijd waarop ze op kantoor zijn. 

Er wordt ’s ochtends veel gebeld door 

klanten en dan moeten er mensen aan-

wezig zijn om met de klantvraag aan de 

slag te gaan. Een experiment met flexi-

bele arbeidstijden, waarbij iedereen 

werkte op tijden die ze zelf wilden, is 

niet goed bevallen. De aansluiting met 

de bezettingseisen en drukke tijden op 

het werk klopte niet meer.

Betrokkenheid is belangrijk bij WTT. 

Niet alleen omdat je werk leuk moet zijn 

voorbeeld
•	 	Uitneembaar	rooster	dat	schoonge-

maakt	kan	worden	om	overdruk	te	

voorkomen

•	 	Idee	afkomstig	van	klant	zelf
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omdat het de helft van je leven beslaat, 

maar ook omdat op die manier de beste 

oplossingen tot stand komen. Problemen 

worden in de groep gegooid en er is 

ruimte voor iedereen om mee te denken. 

Iedereen staat open voor vragen van an-

deren. Catsburg benadrukt hierbij dat 

techneuten, het merendeel van de men-

sen die bij WTT in dienst zijn, een be-

paald perspectief hebben op vragen en 

oplossingen. Juist de niet-techneuten 

(zoals de secretaresse) kunnen een ander 

perspectief inbrengen als er een pro-

bleem in een project is ontstaan.

Het kantoor van WTT draagt bij aan de 

samenwerking. Er is een grote lichte hal 

die een open sfeer creëert. De kamers er-

omheen hebben grote schuifdeuren die 

meestal open staan en geen drempels. 

Zodoende kan een probleem besproken 

worden met meerdere mensen zonder 

dat er een vergadering wordt belegd.

Catsburg merkt vanzelf wanneer men-

sen bereid zijn om hun bijdrage te leve-

ren. “Wanneer personen niet belangrijk 

zijn voor anderen, kunnen ze meestal 

gemist worden.” Hij zoekt mensen die 

graag bijdragen aan het geheel en een 

praktische inslag hebben. De functie 

wordt zoveel mogelijk aangepast aan de 

capaciteiten van een medewerker; die 

moeten goed benut worden, maar niet 

overvraagd.

de toekomst
Jan Catsburg is de general manager van 

WTT, maar ook de financieel directeur. 

Hij zorgt ervoor dat het budget niet het 

onderspit delft bij de innovatieve ideeën. 

Een manier om kosten te drukken is 

standaardisatie. Daartoe worden stan-

daardisatiesessies gehouden en is een 

standaardisatie map geplaatst op het net-

werk, waarin oplossingen worden vast-

gelegd. Iedereen kan de map raadplegen, 

maar tot nu toe komt er nog weinig van 

terug in nieuwe ontwerpen. Hier zijn 

dus nog kansen om slimmer en goedko-

per te kunnen werken. Er zit ook heel 

veel informatie over eerder toegepaste 

oplossingen in het hoofd van de tech-

nisch directeur. Iemand, die meer ge-

wend is om dingen in systemen vast te 

leggen, loopt nu met hem mee om te zor-

gen dat deze informatie niet verloren 

gaat.

Nu er meer bedrijven in de markt actief 

worden kan er meer kennisuitwisseling 

tussen bedrijven plaatsvinden. Er is al 

een LinkedIn groep waarin discussie 

langzaam op gang komt. Jan is niet bang 
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dat de concurrentie met een idee aan de 

haal gaat: “Alles is al een keer bedacht, 

alleen de specifieke toepassing maakt 

het bijzonder.” Zo hebben ze zelf een op-

lossing uit de champignonteelt gebruikt 

en aangepast voor de afvalverwerking. 

Het is een buis waarmee lucht ingespo-

ten kan worden in vergistingsinstallaties 

(zie foto).

Tijdens een after-sales gesprek bij een 

klant, kwam het schoonmaken van roos-

ters aan de orde. Deze roosters zitten op 

een hoogte van circa 4,5 meter achterin 

een niet-verlichte tunnel, een soort gara-

gebox van 30 meter lang, 5 meter breed 

en 5 meter hoog. Voordat de tunnel tot 

3,5 meter hoogte gevuld wordt met afval, 

moeten de roosters schoongemaakt wor-

den. Als het afval in de tunnels zit, wordt 

de box afgesloten. De klant ondervond 

problemen met de afzuiging van lucht 

uit de tunnels. De oorzaak hiervan was 

het slecht schoongemaakte rooster dat 

het luchtsysteem beschermt tegen ern-

stige vervuiling, maar dat nu door het 

gebrekkige onderhoud de afzuiging van 

de lucht blokkeerde. De medewerkers 

wezen erop dat door het slechte licht in 

de tunnel en de hoge positie van het 

rooster het bijna niet mogelijk was deze 

goed te reinigen. Op de vraag van ons 

hoe dit probleem verholpen kon worden, 

opperden zij dat een uitneembaar roos-

ter een oplossing zou zijn. Deze zou bij-

voorbeeld vanaf het tunneldak uit het 

luchtkanaal genomen kunnen worden 

en dan worden schoongemaakt en terug-

geplaatst. Dit idee hebben wij daarop ver-

der uitgewerkt. Deze rooster zullen nu 

als proef bij een aantal tunnels van de 

klant worden ingebouwd.

WTT heeft in de afgelopen 15 jaar we-

reldwijd circa 75 installaties gebouwd 

voor de mechanische en biologische be-

handeling van afval.

WTT heeft zich de afgelopen jaren ont-

wikkeld tot een internationaal bekende 

partij en marktleider op het gebied van 

afvalverwerkingtechnologie. WTT staat 

vrijwel steeds op de longlist. Steeds va-

ker echter worden projecten (in Europa) 

middels openbare aanbestedingen verge-

ven. Track record is dan wel belangrijk, 

maar vooral de prijs is bepalend.

Aangezien de afvalverwerkingmarkt 

zich momenteel enorm aan het ontwik-

kelen is, mede ingegeven door (Europese) 

wetgeving en CO2-doelstellingen, ver-

wacht WTT de komende 5 jaren te zullen 
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verdubbelen qua omzet en medewerkers 

aantallen. 

WTT werkt niet met patenten of octrooi-

en. Innovatie is geen momentopname, 

maar een voortschrijdend inzicht en 

noodzakelijk om “bij te blijven”. 

Aanvraagprocedures voor patenten en 

octrooien vertragen de innovatieve 

kracht van een organisatie. Daarbij komt 

dat de levensduur van een innovatie be-

perkt is en acceptatie van een nieuw pro-

duct of toepassing door de markt ver-

sneld kan worden als meer bedrijven 

dezelfde innovatie vermarkten. Hierdoor 

loop je minder risico dat jouw innovatie 

door een andere wordt ingehaald voordat 

ze succesvol is geweest.
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De afgelopen jaren zijn er naast het vaste 

personeel steeds meer tijdelijke krachten 

aan het werk geweest bij Hoppenbrouwers 

Elektrotechniek. Sinds 2006 gaat het 

om ongeveer 700 inleners1 met verschil-

lende afspraken, contracten, prijsafspra-

ken en benodigdheden. Langzamerhand 

werd de administratie steeds ingewik-

kelder en werden de risico’s van inlenen 

groter. Met dit probleem gingen directie, 

administratief medewerkers, magazijn-

medewerkers, projectleiders en de coör-

dinator Verbeteren en Vernieuwen geza-

menlijk aan de slag. Uiteindelijk kwam 

het tot een simpele, doeltreffende oplos-

sing, die momenteel in de praktijk wordt 

fijngeslepen. Henny de Haas, directeur 

Hoppenbrouwers Elektrotechniek: “Dat 

zien wij hier graag, zo simpel mogelijke 

oplossingen waar iedereen mee kan wer-

ken. De kaders die ik meegeef voor ver-

beteringen zijn: het moet toegankelijk 

excelsysteem 
voor volgen van 
inleners
hoppenbrouwers ,  elektrotechn isch installateur
•	 	Familiebedrijf	sinds	1918

•	 	Hoppenbrouwers	is	een	elektrotechnisch	installatiebedrijf	werkzaam	op	diverse	

vakgebieden	als:	industriële	automatisering,	utiliteits-	en	woningbouw,	beveiliging,	

telefonie	en	data,	service,	inspectie	en	onderhoud

•	 	Beste	Brabantse	werkgever	2010

•	 	Nominatie	voor	MVO-prijs	2010	en	Best	Managed	companies	2009

•	 	Aantal	medewerkers:	200-220	medewerkers,	gemiddeld	100	inleners	per	jaar

1  Het woord ‘inleners’ wordt bij Hoppenbrouwers 
gebruikt voor uitzendkrachten en ZZP’ers.
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zijn, eenvoudig en dynamisch zodat het 

mee kan groeien met de ontwikkelin-

gen. We denken eerst goed na over het 

probleem. Als je te snel in de oplossing 

schiet, heb je de kans dat het een ‘foplos-

sing’ wordt.”

de aanle id ing en oploss ing
Het project Inleners startte in 2009 met 

zes projectteamleden, meerdere proces-

eigenaren, één opdrachtgever en een 

projectleider. In de praktijk werden on-

der andere de volgende problemen gesig-

naleerd: 

•	 	Geen	aan/afmelding	van	inleners;

•	 	Benodigde	 informatie	 over	 kilome-

tervergoeding, uurtarieven en toesla-

gen is onvolledig of niet bekend;

•	 	Administratieve	 gegevens	 zijn	 niet	

bekend of moeilijk te controleren 

door ontbrekende gegevens;

•	 	Risico’s	 en	 onduidelijkheid	 over	

WKA-aansprakelijkheid, verzekerin-

gen, garantieverplichtingen);

•	 	Juridische	 verschil	 tussen	 inleners,	

ZZP’ers, collega-installateurs en uit-

besteed werk op uurbasis is onduide-

lijk;

•	 	Geen	 gegevens	 van	 het	 uitzendbu-

reau/ZZP’er;

•	 	Kennis	 en	 kwaliteitsniveau	 (diplo-

ma’s, VCA-certificaat) van inleners is 

vooraf niet bekend;

•	 	Geen	centrale	coördinatie:	het	is	een	

belasting voor de projectleider.

De projectgroep heeft op basis van deze 

startsituatie een projectbrief geschreven 

met als doelstelling dat er eind december 

2010 Hoppenbrouwersbreed volgens de 

geïmplementeerde werkwijze personeel 

wordt ingeleend. Randvoorwaarde is on-

der andere dat de oplossing niet als last 

ervaren moet worden en dat deze binnen 

het team gerealiseerd moet kunnen wor-

den.

Yannic Silvertand, sinds 2008 coördina-

tor Verbeteren en Vernieuwen, nam de 

rol van projectleider op zich. De juridi-

sche aspecten, zoals standaard contrac-

ten en relatiebedingen, heeft hij samen 

met vragen uit andere projecten neerge-

legd bij een afstudeerder op juridisch 

vlak. 

Uiteindelijk heeft de oplossing vorm ge-

kregen in een Excel-toepassing waarin 

inleners aan- en afgemeld worden. Het 

programma is direct gekoppeld aan juri-

disch geverifieerde standaardcontracten, 

bevat informatie over diploma’s en eer-

dere ervaringen van collega’s met de be-
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treffende inlener en aanwijzingen of de 

inlener gereedschap en kleding heeft te-

ruggegeven. Collega’s van de adminis-

tratie, het magazijn en eventuele ande-

ren krijgen deze informatie. Deze 

toepassing is door iedereen gemakkelijk 

te openen zodat alle informatie transpa-

rant is. In de praktijk is de uitdaging na-

tuurlijk wel dat de aan- en afmelding ge-

daan worden, contracten worden 

ingeleverd bij de administratie, etc. Het 

blijft mensenwerk!

De voordelen van deze oplossing zijn dat 

er meer financieel inzicht is, er zijn een-

duidige afspraken gemaakt over uurta-

rieven en de juridische risico’s zijn afge-

dekt (contracten, relatiebeding, etc.).

Silvertand: “We merken nu al dat het 

kostenbesparing, minder frustratie, ho-

gere medewerkerstevredenheid en een 

hogere kwaliteit van inleners oplevert. 

Bovendien heeft de administratie een 

veel efficiënter proces.”

van idee naar implementat ie
Bij het project van de inleners was er niet 

één persoon die een idee inbracht, in de 

praktijk hadden veel mensen last van de 

onduidelijkheden en het extra werk. 

Sinds het aantreden van Silvertand ruim 

2 jaar geleden is het aantal ingebrachte 

ideeën verdrievoudigd. De ideeën ont-

staan uit audits die door het jaar heen 

plaatsvinden en wanneer teams onder-

ling bij elkaar kijken. Daarnaast houdt 

Silvertand zijn ogen en oren open bij het 

koffie drinken, in de wandelgangen en 

tijdens informele gesprekjes.

Medewerkers wordt ook gevraagd om in 

het jaarlijkse medewerkerstevreden-

heids-onderzoek tips en verbeterpunten 

aan te dragen. Uiteraard helpt het ook 

dat er één aanspreekpunt in de organisa-

tie is, waar mensen met hun frustraties 

of ideeën naartoe kunnen.

Niet alle 62 aangedragen ideeën voor 

2011 kunnen in één jaar worden opge-

pakt. De directie en Silvertand selecte-

ren de ideeën die passen binnen de stra-

tegie. De indieners van ideeën die niet 

zijn geselecteerd, worden persoonlijk 

over de achtergronden daarvan geïnfor-

De procedure voor inleners
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meerd. Naast enkele kleine projecten (de 

quick wins) worden er jaarlijks vijf grote 

projecten aangepakt, die vaak betrek-

king hebben op de hele organisatie. 

Daarnaast blijkt meer en meer dat mede-

werkers zelf hun ingediende ideeën gaan 

oppakken om er iets aan te doen.

Silvertand: “Dat is het allermooiste, waar 

we uiteindelijk natuurlijk naartoe willen. 

Medewerkers worden aangemoedigd om 

zelf aan de slag te gaan, zodat het ge-

dachtengoed van Verbeteren en 

Vernieuwen een plekje krijgt in de 

Hoppenbrouwerscultuur. Zo gaat het 

leervermogen in de organisatie omhoog. 

We zijn overtuigd dat dat ook goed is 

voor het werkplezier.”

small group activ ity methode
Op de kamer van de coördinator 

Verbeteren en Vernieuwen hangt een 

doelenbord waarop alle projecten, acties 

en resultaten worden bijgehouden. Deze 

borden hangen ook bij de directie, bij 

alle teams, in het magazijn en in de 

werkplaats om ook daar de eigen doelen 

zichtbaar te maken. 

Silvertand past op elk verbeterproject de 

Small Group Activity methode toe, die is 

afgeleid van de PDCA-cyclus (Plan Do 

Check Act). Elk project wordt opgedeeld 

in de volgende stappen: 

1. Onderwerp kiezen 

2. Doelstelling formuleren

3. Probleem onderzoeken

4. Oplossingen bedenken 

5. Invoeringsplan maken 

6. Invoeringsplan uitvoeren

7. Effect meten 

8. Werkwijze standaardiseren

•	 	62	ideeën	ingediend	voor	2011

•	 	5	grote	en	5	kleine	projecten	gestart

Resultaten:	forse	kostenbesparingen,	

slimmere	werkprocessen,	hogere	

medewerkerstevredenheid	en	hoger	

kwaliteitsniveau
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Voor het project Inleners is tijdens een 

brainstormsessie een projectbrief ge-

maakt. Hierin werden de problemen 

waar ze op dat moment tegenaan liepen 

opgeschreven en werden de doelstellin-

gen opgesteld. Hierna ging de projectlei-

der samen met projectleden aan de slag 

om oplossingen te bedenken. Zo wordt 

het probleem vanuit verschillende in-

valshoeken bekeken. Het invoeringsplan 

is gemaakt met de personen die het 

meest betrokken zijn bij het probleem. 

Soms zijn onderdelen in een groep uitge-

werkt, en soms 1 op 1 (bijvoorbeeld over 

het logistiek proces in het magazijn, of 

specifieke administratieve zaken). 

Als onderdeel van de invoering heeft 

Silvertand een presentatie gegeven aan 

alle personen die nu betrokken zijn bij 

inleners, in de toekomst te maken kun-

nen krijgen met inlenen of er meer over 

willen/moeten weten. De informatie die 

in drie sessies is overgedragen over de 

achtergronden van inlenen was voor veel 

medewerkers een eyeopener: welke risi-

co’s lopen we als organisatie met het in-

lenen van tijdelijke krachten, hoeveel 

geld is daarmee gemoeid, wat wordt er 

nu dubbel gedaan, etc. De ontwikkelde 

excel-toepassing is gepresenteerd zodat 

iedere betrokkene weet wat er van hem 

verwacht wordt. De invoering is geslaagd 

als bij de effectmeting blijkt dat mede-

werkers die de oplossing gebruiken hier 

ook minstens een 8 voor geven. Voor dit 

project is de fase van het standaardiseren 

nog bezig en worden op dit moment de 

laatste kleine puntjes die nog naar voren 

komen opgelost. 

organ iseren van innovat ie
“Verbeteren is nooit een eenmalige zaak, 

het vraagt continu aandacht. We moeten 

altijd alert blijven op verbeterpunten, 

deze met elkaar delen én implemente-

ren. Binnen Hoppenbrouwers is ruim-

schoots lef en energie aanwezig om za-

ken aan te pakken. Met een coördinator 

komen we een stap verder met het beter 

afwerken en invoeren van de oplossin-

gen,” zegt Henny de Haas. Het aantal 

verbeterprojecten getuigt van de aanwe-

zige energie. Zo zijn er initiatieven ge-

weest voor het optimaliseren van het  
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magazijn, een nieuwe beoor delings -

systematiek, digitaliseren, vermindering 

gereedschapskosten en slim en snel cal-

culeren en offreren bij de klant. Henny 

de Haas legt de lat graag zo hoog dat  

je er net niet bij denkt te kunnen. 

Medewerkers zien kansen, geef ze dan 

ook de ruimte en slagkracht om die kan-

sen te benutten. Om de verbetering van 

een ervaren probleem te laten beklijven, 

moeten mensen echt blij zijn met een in-

gevoerde verandering.

vruchtbare voed ingsbodem
De titels Beste Brabantse Werkgever 

2010 en Best Managed Companies 2009 

en de nominatie voor de MVO-prijs regio 

Tilburg in 2010 komen niet uit de lucht 

vallen. Goed werkgeverschap bij 

Hoppenbrouwers uit zich op verschil-

lende manieren: in persoonlijke aan-

dacht, ruimte voor ontwikkeling, een 

duidelijk communicatieklimaat, infor-

matievoorziening en vertrouwen. De 

medewerkers waarderen dit zeer gezien 

de bovengemiddelde medewerkerstevre-

denheid, trots op het bedrijf en loyaliteit.

Gemotiveerde medewerkers zijn volgens 

directeur Henny de Haas de kern. 

Medewerkers staan dan ook echt op 1, 

daarna komen klanten en scholen. “Als 

iedereen nu eens in zijn missie het 

woord ‘klant’ zou vervangen door ‘mede-

werker’, dan is iedereen Beste Brabantse 

Werkgever,” zegt De Haas overtuigd.

Zijn motto is: Keep it simple. Wat je wilt 

zeggen moet je altijd in één plaatje kun-

nen uitleggen. In de praktijk blijkt dat de 

dialoog aangaan het belangrijkste is. Er 

zijn nagenoeg geen onderwerpen die 

niet transparant gemaakt worden. 

Hiervoor worden verschillende commu-

nicatiekanalen gebruikt, zoals de achter-

kant van de urenlijst en het interne blad 

de Hoppentrommel. “Hoe je kunt zien 

dat werkplezier belangrijk is? Dat zit ver-

weven in alle uitingen, we laten het zien 

in alles wat we doen!”
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teamger icht werken
Een aantal jaar geleden zijn de reeds be-

staande afdelingen verder opgesplitst 

naar teams met ieder hun eigen specia-

lisme en kennis van de markt waarin zij 

actief zijn. De teams worden gezien als 

schakels in een lerende organisatie. De 

Haas: “Ik vergelijk samenwerking in 

teams graag met wielrennen: het team 

wil winnen, helpt de kopman aan de 

winst maar helpt ook de achterblijver die 

weer andere kwaliteiten inbrengt.”

Teams zijn gemiddeld tussen de 10 en 30 

mensen groot, worden geleid door een 

projectleider, en hebben een eigen ba-

lansrekening. De projectleider is verant-

woordelijk voor zijn teamleden, en be-

paalt zelf of hij bijvoorbeeld een extra 

werkvoorbereider in zijn team nodig 

heeft. Binnen Hoppenbrouwers is veel 

aandacht voor de persoonlijke ontwikke-

ling van het personeel en zijn er moge-

lijkheden om door te groeien.

Elk team heeft zijn eigen doelen die 

zichtbaar zijn gemaakt op het doelen-

bord, zit zelfstandig bij elkaar, en regelt 

de eigen planning. Door deze slagkracht 

kan het team goed meebewegen op de 

drukte van de markt, is de commerciële 

kracht veel groter en kunnen er sneller 

besluiten genomen worden. De omscha-

keling ging heel soepel. Tegelijkertijd 

met de teamvorming is het manage-

mentteam teruggebracht van acht naar 

drie mensen en wordt er minder verga-

derd. Dit alles heeft een positieve invloed 

gehad op de productiviteitscijfers. Ook 

het percentage ziekteverzuim is opval-

lend laag met 1,6%. De overtuiging bij 

Hoppenbrouwers is dat ziekteverzuim 

onderdeel is van de organisatiekant. Het 

levert meerwaarde op om goed voor me-

dewerkers te zorgen, elkaar goed te ken-

nen zodat er weinig anonimiteit is in de 

organisatie, en informatie transparant te 

presenteren. Dat is goed voor het werk-

klimaat en plezier in het werk!
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tra in ing tegen 
agress ie

sticht ing de hoop in dordrecht
•	 	Stitching	De	Hoop	is	een	ggz-instelling	voor	evangelische	

hulpverlening	in	Dordrecht.	De	Hoop	biedt	kinder-,	jeugd-	en	

volwassenenzorg	op	het	gebied	van	psychosociale,	psychiatrische	

en	verslavingsproblematiek

•	 	570	medewerkers	in	Dordrecht

Het beleidsprogramma ‘Samen tegen 

agressie’ heeft als doel medewerkers en 

cliënten van De Hoop te leren om be-

wust, competent en professioneel met 

agressie om te gaan. De aanpak wil me-

dewerkers ervan bewust maken dat 

agressie niet normaal is ook niet in de 

GGZ. De samen tegen agressie (STA)-

cursus en het programma zijn door 

Serge Willemstein bedacht, ontwikkeld 

en ingevoerd. 

De invoering van het programma kende 

drie fasen: de bewustwordingsfase, de 

trainingsfase en de nazorgfase. In de 

eerste fase speelden themanummers, 

een button met ‘samen tegen agressie’ 

en posters, die op een grappige manier 

mensen confronteerden met wat agres-

sie was, een rol. 

In de tweede fase werd een training ont-

wikkeld waarin medewerkers leren (pre-

ventief) met agressie om te gaan en esca-

latie te voorkomen. Medewerkers 

kwamen vrijwillig naar de bijeenkom-

sten. Zij moesten dus intrinsiek gemoti-

veerd raken door het onderwerp. Door 
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het slim inrichten en organiseren van 

scholing voor alle medewerkers groeide 

de behoefte. 

Inmiddels hoort de training tot het nor-

male proces van inwerken van nieuwe 

collega’s. Verder werd de therapie verbe-

terd; het onderwerp omgaan met agres-

sie werd de cliënten gebundeld aangebo-

den. Ook binnen de therapie heeft het 

omgaan met agressie een plek gekregen. 

De cliënten kregen een hulpmiddel aan-

gereikt: de emotiewijzer.

Deze emotiewijzer werd ontwikkeld voor 

cliënten. Zij konden zo op een construc-

tieve manier hun emoties uiten. De wij-

zer bestaat uit twee draaiende schijven; 

op de ene staan 12 emoties en op de an-

dere 16 gedragsalternatieven. De cliënt 

draait zijn emotie en zoekt daarbij een 

gedragsalternatief, dat hij in praktijk 

brengt. De toepassing van de emotiewij-

zer leren de cliënten in een workshop.

Alle resultaten op een rij:

•	 	34%	 van	 de	 betrokkenen	 geeft	 aan	

dat het gevoel van veiligheid is ver-

groot door de campagne.

•	 	Daling	geweldsincidenten	met	22%.

•	 	Vergroting	 (80%)	 zelfvertrouwen	

medewerkers door STA-cursussen.

•	 	Het	veiligheidsgevoel	van	cliënten	is	

gestegen van 79% naar 92%.

•	 	Elke	afdeling	heeft	een	agressiecoach	

en nazorgloket geopend.

•	 	325	 mensen	 volgden	 een	 training;	

200 medewerkers en 125 cliënten.

•	 	58%	 van	 de	 betrokkenen	 geeft	 aan	

beter te weten wat agressie is.

•	 	Het	onderwerp	agressie	komt	in	45%	

van de gevallen twee keer per maand 

terug op het werkoverleg.

•	 	61%	geeft	 aan	dat	de	campagne	vol-

doende voorlichting geeft aan de me-

dewerker.

•	 	26%	gaat	melden	bij	schelden	en	in-

timidatie.

•	 	90%	weet	wie	men	moet	benaderen	

voor opvang/nazorg.

organ iseren van innovat ie
De Hoop biedt aan zijn professionals 

ruimte om met ideeën te komen en als 

zij daarvan de beslissers kunnen over-

tuigen is de realisatie van het idee ook 

mogelijk. Maar er is geen uitgesproken 

innovatiemanagement; de instelling 

heeft geen systeem voor ideeënmanage-

ment. Medewerkers die een idee hebben 

over verbetering van de zorg of het zorg-

proces kunnen niet een gebaand pad be-

wandelen om hun idee te realiseren. Het 

vraagt daarom veel ‘wandelgangenwerk’ 

om het idee ingang te doen vinden, het 
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draagvlak verder uit bouwen, en het con-

creet om te zetten in actie.

Het programma ‘Samen tegen agressie’ 

en de emotiewijzer werden ontwikkeld 

door Serge Willemstein, een trainer/op-

leider bij De Hoop. Het aantal klachten 

als gevolg van agressie vond hij bij zijn 

aantreden opvallend hoog en het leek er 

op dat medewerkers zich er min of meer 

bij neerlegden: ‘agressie hoort nu een-

maal bij dit werk’.

Hoewel Serge als trainer/opleider wel de 

ruimte had om een training te ontwik-

kelen, was het toch niet zijn expliciete 

opdracht om nieuw anti-agressiebeleid 

te ontwikkelen. 

Het initiatief kwam uit hem zelf en hij 

ondervond aanvankelijk scepsis voor het 

idee en zelfs tegenwerking bij de eerste 

stappen van de uitwerking. 

Een doorbraak vond plaats na een infor-

meel gesprek tussen Serge en de 

Voorzitter van de Raad van Bestuur (in 

de auto op weg naar een bijeenkomst). 

Deze man was enthousiast voor het idee 

en pleitte op de kick off bijeenkomst voor 

deelname aan de cursus door alle perso-

neelsleden, en hij spelde daarbij de but-

ton op.

Het enthousiasme werd groter. Te meer 

omdat Serge het onderwerp volop com-

municeerde en collega’s erbij betrok die 

van nature interesse toonden in het pro-

ject. Ook sprak hij met de Ondernemings-

raad en de Cliëntenraad; zij ondersteun-

den het project van harte. Daarna 

stonden de lichten op groen en liepen de 

cursussen vol. 

de aanhouder wint
Dit voorbeeld laat zien dat het geaccep-

teerd en geïmplementeerd krijgen van 

een vernieuwing vaak een kwestie van 

lange adem en doorzetten is. De idee-

hebber moet vasthouden aan zijn idee en 

plan. Maar er vooral ook veel over com-

municeren (‘veel lawaai maken’ volgens 

Serge) en op een strategische manier 

support organiseren. Je richten op de 

early adopters en ‘tegenstanders’ in het 

begin meer de tijd geven om te wennen 

aan het nieuwe idee. Zij volgen vanzelf 

wel.
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Jongeren die 18 worden, vallen niet meer 

onder de verantwoordelijkheid van 

Jeugdzorg. Toch blijkt het vaak nodig om 

langer en andere hulp te kunnen bieden 

voordat ze op eigen benen kunnen staan. 

In de pilot ‘16-23’ bekijken medewerkers 

van Spirit vanuit allerlei disciplines inge-

wikkelde casussen en geven creatieve 

adviezen over het hulpaanbod voor deze 

jongeren. Er wordt niet gedacht in pro-

gramma’s maar samen met de jongeren 

en het gezin wordt bekeken wat ze nodig 

hebben. De pilot is een groot succes. Veel 

medewerkers vragen of ze casussen in 

mogen brengen en zodoende gaat de 

werkgroep als een supportgroep functio-

neren.

Dit is één van de veranderingen die 

voortkomen uit het vernieuwingstraject 

‘Door’ dat door Spirit is gestart in sep-

tember 2010 en waarbij zeer nadrukke-

lijk werd gevraagd om inbreng en parti-

cipatie van de medewerkers. 

pilot ‘16-23’

spir it,  jeugd & opvoedhulp
•	 	Jeugdzorg	organisatie	

•	 	Van	opvoedhulp	en	schoolmaatschappelijk	werk	tot	zwerfjongeren	

en	een	justitiële	jeugdinrichting

•	 	Ruim	1200	medewerkers

•	 	Amsterdam	en	omstreken
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verandertraject sp ir it 
gaat door

Aanleiding en stimulans voor het star-

ten van het verandertraject was wat naar 

boven kwam bij een managementleer-

gang in 2009 over onder andere resul-

taatgericht sturen en ondernemend lei-

derschap. Hierbij werd de vraag gesteld 

wat Spirit voor haar cliënten wil berei-

ken. Er kwamen frustraties naar boven 

over de vele verschillende programma’s 

met elk hun eigen financieringsstroom 

die met name voor cliënten die langdu-

rig zorg nodig hebben, tot onvoldoende 

resultaat leidden. Deze cliënten gaan 

vaak van programma naar programma 

zonder perspectief op de lange termijn, 

met steeds weer een andere woonomge-

ving en andere hulpverleners; telkens 

moeten ze weer opnieuw hun verhaal 

vertellen. Men kwam tot de conclusie dat 

Spirit veel redenen heeft om heel trots te 

zijn, maar dat een aantal zaken ook ri-

goureus anders aangepakt moest wor-

den om de cliënt beter te kunnen helpen.

De Raad van Bestuur (twee directeuren) 

schreef een boekje met daarin een nieu-

we visie op hulpverlening door Spirit. In 

dit boekje staan de uitgangspunten voor 

de zorg en de hoofdlijnen waarop de or-

ganisatie moet veranderen. De centrale 

verandering is dat de jongere (en/of het 

gezin) één jeugdmaatschappelijk werker 

krijgt toegewezen die het hele traject be-

geleidt en regisseert. Deze persoon stelt 

een diagnose, biedt zelf hulp en schakelt 

specialistische hulp in wanneer dat no-

dig is. Gedurende het traject bekijkt de 

jeugdmaatschappelijk werker of de gebo-

den hulp nog steeds passend is en na be-

eindiging van de hulp houdt hij of zij 

nog af en toe contact. De cliënt wordt 

hierbij dus centraal gesteld en niet de 

programma’s. Mocht een cliënt volgens 

de regels niet meer in het programma 

passen, maar vindt de jeugdmaatschap-

pelijk werker dat wel nodig of heeft deze 

geen andere oplossing, dan mag die de 

jongere in het programma houden. Ook 

als deelname aan een ander programma 

met een andere financieringsvorm no-

dig gevonden wordt, kan de coach dit re-

gelen. Spirit vertrouwt daarmee op de 

professionaliteit van haar medewerkers.

Om op deze manier te gaan werken, is 

niet alleen een verandering in de organi-

satiestructuur nodig, maar ook een cul-

tuurverandering. Het management 

houdt zich achter de schermen bezig 

met de financieringsstromen, zodat de 

medewerkers meer cliëntgericht, inno-

vatief en ondernemend kunnen werken. 
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Het verhaal van een fictieve cliënt, 

Sharon, werd op een bijeenkomst en in 

een filmpje aan de medewerkers gepre-

senteerd om te laten zien hoe het was en 

hoe men graag wil dat het wordt. Deze 

case is inspirerend en geeft als een kom-

pas de richting van de verandering aan: 

Sharon staat model voor hoe ze bij Spirit 

willen werken. Voor de precieze invul-

ling in de praktijk wordt de hulp van de 

medewerkers gevraagd.

organ iseren van innovat ie
Met het verhaal van Sharon als lonkend 

perspectief kreeg het verandertraject ver-

der vorm door het instellen van werk-

groepen met mensen van de werkvloer, 

die zelf met ideeën mochten komen. 

Ideeën uit deze groepen werden vervol-

gens beproefd in regelvrije ruimtes als 

pilots en proeftuinen. De onderwerpen 

waren: besturing van de organisatie, in-

vulling jeugdmaatschappelijk werk, in-
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vulling specialistische hulp, beddenpro-

blematiek (hoe voorkom je dat kinderen 

van bed naar bed hoppen) en anders wer-

ken (hoe doe je dat, welke cultuur hoort 

daarbij).

De medewerkers die in deze pilots mee-

doen zijn vaak weer onderverdeeld in 

subgroepen. Bijvoorbeeld de thema-

groep Jeugdmaatschappelijk Werk 

(JMW), waarin in een aparte groep geke-

ken wordt naar de ideale teamsamenstel-

ling en de situering van de teams. Om de 

paar weken wordt uit de subgroep terug-

gekoppeld naar de kerngroep en krijgen 

ze vervolgens weer nieuwe vragen om uit 

te werken.

Eén van de pleegzorgmedewerkers ver-

telt in de Doorkijk, het krantje over het 

verandertraject hoe zij in de pilot JMW 

in de praktijk heeft uitgevonden wat de 

beste manier is om te werken volgens het 

nieuwe principe van de jeugdmaatschap-

pelijk werker als regisseur.

“In het JMW-gezin zat de jonge moeder 

in een crisissituatie. Er waren vijf ver-

schillende instellingen bij betrokken. Ik 

heb een instellingenberaad belegd en 

daarop reageerde iedereen positief. We 

hebben direct concrete afspraken ge-

maakt. Toch pakte het niet zo goed uit. 

Alles ging langs me heen, ik zag wel 

mailtjes voorbij komen, maar verder 

was ik niet betrokken. Het had ook niet 

de juiste uitwerking op het gezin. Na 

overleg met mijn afdelings- en regioma-

nager heb ik toen opnieuw een instellin-

genberaad georganiseerd. Alles loopt nu 

via mij als JMW’er en het werkt echt! 

Uiteraard schakel ik zo nodig nog steeds 

experts in. De moeder woont nu in een 

HAT-voorziening van 16+. Zij hebben 

het verblijf geregeld en ik ben er voor de 

hulpverlening.”

Het is tevens mogelijk om op eigen initi-

atief een werkgroep te starten. Zo heeft 

een aantal middenmanagers zelf een 

groep gevormd om te praten over de rol 

van afdelingsmanagers in de nieuwe or-

ganisatie. Zij zijn gewend om over de or-

ganisatie en over hun team te spreken, 

maar niet over zichzelf. Door middel van 

de werkgroep met subgroepen leveren 

zij nu een bijdrage aan het invullen van 

de visie op bijvoorbeeld de stijl van lei-

dinggeven.

yammer
Bij Spirit wordt Yammer veel gebruikt. 

Yammer wordt ook wel het zakelijke 

Twitter genoemd. Zo werd er bijvoor-



98

beeld een vraagstuk over hoe om te gaan 

met het regelen van bedden via verschil-

lende stellingen op Yammer besproken. 

Het gebruik van dit medium is tijdens 

het veranderproces sterk toegenomen. 

Mariënne Verhoef, lid van de Raad van 

Bestuur, maakt er veel gebruik van. Ze 

probeert elke dag een berichtje te plaat-

sen, waardoor medewerkers beter in-

zicht krijgen in haar werkzaamheden, 

en vraagt ook om feedback. Ook het be-

zoek van het NCSI voor deze casebe-

schrijving komt erop te staan om de me-

dewerkers aan te moedigen en te tonen 

dat hun inzet wordt erkend. Yammer 

brengt de medewerkers dichter bij el-

kaar. Er worden ook praktische vragen 

op gesteld. Zo wordt Yammer gebruikt 

voor interne crowd sourcing om oplos-

singen voor problemen te vinden. 

Diegenen die veel buiten de deur wer-

ken, zoals de schoolmaatschappelijk 

werkers, zijn juist diegenen die actief 

gingen yammeren. Zij blijven beter op 

de hoogte via Yammer en voelen zich 

meer bij de organisatie betrokken. 

doorre is
Eén van de hoogtepunten van het veran-

dertraject was de ‘Doorreis’, een week 

met allerlei workshops en lezingen, 

films, waaraan alle medewerkers moch-

ten meedoen en die door de medewer-

kers zelf was georganiseerd. Er werd van 

alles gedaan om kennis te delen en tot 

nieuwe inzichten te komen, zoals een in-

spiratiewandeling, en organisatieopstel-

lingen. Ongeveer drie kwart van de me-

dewerkers heeft meegedaan en met 

succes. Na de Doorreis is het aantal deel-

nemers op Yammer verdrievoudigd.

cultuur ,  le iderschap en 
structuur

Wat opvalt aan het verhaal over ‘Door’ is 

het enthousiasme dat eruit spreekt. Dat 

komt zeker door het enthousiasme van 

Mariënne Verhoef, die het verhaal ver-

telt. Maar ook de medewerkers die zich 

voor de verandering inzetten, zijn en-

thousiast. Er was een grote inzet tijdens 

de doorreis maar ook onderzoek door 

een externe (in het kader van zijn promo-

tie) toont dat aan. Zij zijn intrinsiek ge-

motiveerd om hun werk goed te doen, 

kunnen zich helemaal vinden in het ver-

haal van Sharon en zijn trots op hun 

werkgever. Er heerst een cultuur die de 

organisatie openstelt voor nieuwe ideeën 

en voor medewerkers die willen meeden-

ken. Er zijn korte lijnen, zelfs richting 

Raad van Bestuur (nu nog eenvoudiger 

via Yammer). Dat was al zo voor het ver-

nieuwingstraject, maar krijgt nu een ex-
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tra impuls. In deze fase moet alles be-

spreekbaar zijn. Daarna is het weer tijd 

om een paar piketpalen te slaan.

Zorgconcept, structuur, leiderschap en 

cultuur, zijn hier nauw met elkaar ver-

bonden. De nieuwe werkwijze waarin de 

cliënt centraal staat (het nieuwe zorgcon-

cept), wordt bevestigd in de organisatie-

structuur die later in het verandertraject 

officieel zal worden aangepast. De basis 

van die structuur wordt gevormd door 

drie takken: jeugdmaatschappelijk werk, 

gespecialiseerde hulp en behandeling in 

gesloten setting. De eerste tak is steeds 

het vaste aanspreekpunt voor de cliënt. 

De organisatiestructuur volgt de inhoud 

van het werk. De korte lijnen komen 

mede voort uit de leiderschapsstijl van 

Mariënne Verhoef en haar collega Mark 

Bent. Zij staan open voor verandering en 

goede ideeën. De combinatie leidt tot een 

cultuur waarin mensen niet bang zijn 

om met die goede ideeën te komen en de 

verantwoordelijkheid die ze krijgen ook 

te nemen. De nieuwe werkwijze en 

structuur maken dat medewerkers veel 

meer inzicht hebben in het hele zorgpro-

ces waardoor ze meer betrokken zijn, 

eerder op ideeën voor verbetering komen 

en ook adequatere ideeën inbrengen.

de toekomst
‘Door’ is in september 2010 van start ge-

gaan. Officieel moet iedereen per januari 

2012 werken volgens nieuwe principes, 

maar halverwege 2011 zijn er afdelingen 

die roepen dat ze al helemaal volgens 

‘Door’ werken. In 2012 wordt ook de 

nieuwe organisatiestructuur ingevoerd.

Daar blijft het echter niet bij, want Door 

gaat door! Input van medewerkers via 

korte lijnen en een open cultuur zullen 

altijd onderdeel blijven van een continu 

proces van kwaliteitsbewaking en verbe-

tering.
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één werkstat ion voor  
in- en u itvoer tap ijtrol

Bij de afdeling Precoat van InterfaceFLOR 

in Scherpenzeel is de productielijn niet 

langer lineair maar circulair.

De tapijtrol wordt door een ca 30 meter 

lange coatingmachine gevoerd. Na de 

behandeling wordt de ‘feed’ over de ma-

chine heen geleid tot voor de plek waar 

de rol is ingevoerd. Deze plek is vlak bij 

het magazijn waar de rollen na bewer-

king weer naar toe worden gebracht met 

een heftruck. Dit is een procesinnovatie 

die door de operators van de coatingafde-

ling samen met de engineers is bedacht 

en die in het komende jaar wordt gereali-

seerd. Men is inmiddels begonnen aan 

de bouw van een nieuwe productiehal 

waar de machine in komt te staan. 

Nu vindt het coatingsproces nog plaats 

in een soort machinestraat of lijn. Aan 

het begin van de straat wordt de nieuwe 

rol aan de oude vastgenaaid zodat er een 

continu lopend tapijt door de machine 

gaat, waarbij de coating wordt aange-

bracht. Aan het einde van de machine 

vernieuwde 
coat ingsmach ine

interfaceflor ,  tap ijttegels
•	 	Klanten:	vooral	bedrijven	en	kantoren,	maar	ook	particulieren	

wereldwijd

•	 	5000	medewerkers	wereldwijd

•	 	1000	in	Europa

•	 	Amerikaans	bedrijf,	zeven	productielocaties,	waarvan	drie	in	

Europa:	Scherpenzeel	Nederland,	Shelf-UK,	Craigavon-Ierland
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wordt het naaisel losgemaakt en de ge-

coate tapijtrol op een heftruck langs de 

machine teruggereden naar het maga-

zijn. Deze lijn wordt door 6 operators be-

diend. Zij lopen steeds langs de machine 

heen en weer om aan het begin en aan 

het einde de handbewerkingen en con-

troles uit te voeren. 

een snellere mach ine
In de afdeling Precoat worden de garens 

stevig op het tuftdoek van de tegel beves-

tigd door een laag latex aan te brengen. 

Daarvoor wordt een tapijtrol – een half-

fabrikaat – uitgerold en door de lange 

coatingmachine gevoerd. 

Er moest een nieuwe en vooral snellere 

lijn worden ontwikkeld omdat de capaci-

teit van de huidige machine te laag is. 

Met deze oude machine moet veel wor-

den overgewerkt en werk uitbesteed. De 

engineers kwamen met een voorstel en 

bespraken dat met de teamleiders en de 

stertaakhouders-techniek van de drie 

ploegen die de machine bedienen. De te-

keningen werden bovendien opgehan-

gen zodat alle operators er over konden 

meedenken. De eerste voorstellen be-

troffen weliswaar een snellere machine 

maar de problemen van de operators in 

de productie zouden er alleen maar gro-

ter van worden. Ze zouden nog sneller 

langs de machine heen en weer moeten 

lopen om de rollen te bevestigen en los te 

maken en controles uit te voeren en er 

zou nog meer heftruckverkeer langs de 

lijn zijn. Het gevolg ervan zou zijn dat de 

risico’s op zouden lopen.

In het gesprek hierover kwam een van de 

betrokkenen met een – al eerder overwo-

gen en niet gerealiseerd – plan om het 

bewerkte product over de machine heen 

terug te leiden. De in- en uitvoer werk-

zaamheden zouden daardoor vlak bij el-

kaar plaats kunnen vinden en het trans-

port van rollen met heftruck langs de lijn 

zou niet meer nodig zijn. Met de hele 

bemanning van dit productieonderdeel 

zijn ze gaan kijken naar een machine 

met een soortgelijke techniek op een lo-

catie in Genemuiden. 

energ iebespar ing 
doorslaggevend

De beslissing over deze investering 

moest door het Europees management 

genomen worden. Een business case was 

nodig, met name omdat het om een be-

drag van meer dan een miljoen euro 

gaat. De belangrijkste voordelen van de 

nieuwe machine bleken de volgende. 

Met dezelfde bemanning zal per tijds-

eenheid twee keer zo veel tapijt worden 

gecoat. Operators houden veel beter con-
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trole over het proces waardoor de kwali-

teit verbetert en minder afval geprodu-

ceerd wordt. De beslissing bleef tot op 

dat punt nog hangen. Toen technici be-

dachten dat een ‘tegenstroomprincipe’1 

toegepast kon worden waardoor de helft 

van de energie benodigd is, stemde het 

management alsnog in met de investe-

ring. 

organ iseren van innovat ie
De missie als lonkend perspectief voor in-

novatie

Wie binnenloopt bij InterfaceFLOR in 

Scherpenzeel maakt onvermijdelijk ken-

nis met de missie van de organisatie. De 

organisatie heeft zich tot doel gesteld om 

een duurzame organisatie te zijn. Deze 

ambitie is in 1994 door toenmalig CEO 

en oprichter Ray Anderson onder de noe-

mer ‘Mission Zero’ geïntroduceerd bij 

medewerkers, klanten en leveranciers. 

InterfaceFLOR is een van de eerste orga-

nisaties die duurzaamheid volledig on-

derdeel heeft gemaakt van de organisa-

tiestrategie en deze heeft uitgewerkt in 

concrete stappen met een tijdspad dat 

loopt tot 2020. De missie vormt een be-

langrijke leidraad voor het dagelijks werk 

van alle medewerkers. Gevat in zeven 

‘fronten’ is de missie de drijvende kracht 

achter vele grote en kleine proces- en 

productinnovaties. De missie drukt een 

groot stempel op de organisatiecultuur 

en -ontwikkeling. De fronten staan on-

der meer voor het voorkomen van ver-

spilling, lineaire processen circulair ma-

ken (o.a. recycling) en organiseren van 

betrokkenheid en innovatie. 

Ruimte en stimulansen voor innovatie

Bij InterfaceFLOR zijn alle medewerkers 

in hun eigen functie en samen met col-

lega’s in andere functies en afdelingen 

voortdurend gespitst op de vraag hoe de 

productie of het product duurzamer, be-

ter, goedkoper en sneller gemaakt of in 

de markt gezet kan worden. Ideeën ko-

men uit alle hoeken van de organisatie 

dankzij de kracht van een uitdagende 

ambitie, een innovatieve arbeidsorgani-

satie, trainingen en een ambassadeurs-

programma.

Medewerkers worden uitgedaagd om 

met ideeën te komen. Alle productieaf-

delingen zijn bijvoorbeeld verplicht om 

per jaar tien ideeën voor kleine verbete-

ringen en één voor een grote verbetering 

in te brengen. Maandelijks bespreekt de 

1  Tegenstroomprincipe is een techniek om zuinig 
met temperatuurverschillen om te gaan.
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directeur techniek met de teamleiders 

en de stertaakhouders-techniek2 de idee-

en die uit de afdeling zijn gekomen. Aan 

de orde komen de prioriteit, de geschatte 

kosten en opbrengsten. Kleine verbete-

ringen worden meteen doorgevoerd. De 

grotere worden verder uitgewerkt en 

voor beslissing klaar gemaakt. De afde-

ling kan uitzendcapaciteit inzetten om 

medewerkers voor de uitwerking vrij te 

maken. 

In de afgelopen ca. 15 jaar is steeds meer 

verantwoordelijkheid lager in de organi-

satie gelegd. Vijf jaar geleden is ‘lean ma-

nufacturing’ ingevoerd. Teams werken 

grotendeels zelfstandig. Elk team heeft 

stertaakhouders, voor techniek, total 

2  Stertaakhouders zijn medewerkers die voor een 
bepaald aspect van de productie eerste 
aanspreekpunt van het team zijn en vertegen-
woordiger van het team in het overleg over dat 
aspect.



107

productive maintenance (TPM) en kwa-

liteit. Operators plegen zelf onderhoud, 

controleren de kwaliteit en werken mee 

in ontwikkelingsprojecten, zoals het 

voorbeeld van de nieuwe coatingmachi-

ne al liet zien. Zoals in de gehele organi-

satie, wordt ook in de productie veel aan 

opleiding gedaan. Productiemedewerkers 

worden bijvoorbeeld opgeleid tot bedie-

ningsvakman en dan tot specialist. Zij 

werken aan meerdere lijnen en doen uit-

eenlopende taken. Zo wordt hun zelfred-

zaamheid en flexibiliteit vergroot. 

Bovendien neemt de kennis van het ge-

hele proces toe en dat leidt tot adequatere 

verbeterideeën. 

Stimulerend voor innovatie zijn de di-

verse vormen van samenwerking. Er is 

sprake van samenwerking tussen disci-

plines binnen de organisatie en van sa-

menwerking met partijen in de keten, 

zoals leveranciers en klanten. 

Ambassadeurs uit alle hoeken van de or-

ganisatie gaan na een uitgebreid trai-

ningsprogramma aan de slag met een 

persoonlijk duurzaamheidsproject. In 

2007 is er een ambassadeursnetwerk in 

het leven geroepen waar medewerkers 

uit de gehele organisatie aan kunnen 

deelnemen. Het netwerk biedt een on- 

en offline platform voor gesprek en in-

spiratie voor de deelnemers over de toe-

komst van de organisatie en de 

ontwikkeling van ideeën die invulling 

geven aan Mission Zero. Medewerkers 

kunnen in overleg met hun leidingge-

vende binnen werktijd, in het netwerk 

participeren. Tien procent van de mede-

werkers is inmiddels ambassadeur. 

Alle ambassadeurs doorlopen een uitge-

breid trainingsprogramma alvorens ze 

kunnen toetreden tot het netwerk. De 

trainingen volgen op een basistraining 

die alle medewerkers van het bedrijf 

doorlopen om de achtergronden van de 

organisatie en de missie te leren kennen 

en de rol die ze daar zelf in kunnen ver-

vullen te ontdekken. Ongeveer de helft 

van alle medewerkers en alle ambassa-

deurs krijgen afhankelijk van de rol in 

de organisatie een tweede training waar-

in de relatie tussen de missie en hun 

functie wordt uitgediept. Ambassadeurs 

en senior leidinggevenden gaan vervol-

gens nog door met een derde training, 

waarin ondernemerschap op de werk-

vloer centraal staat: hoe ontwikkel je een 

idee en breng je het verder in de organi-

satie. Over de uitwerking hiervan legt 

men individueel een examen af. Het trai-

ningsprogramma geniet bekendheid in 

de hele organisatie en is voer voor ge-

sprek in menig lunchpauze.
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push en pull
De ‘Mission Zero’ is een ‘pull factor’, een 

wenkend perspectief. Maar de wil om te 

veranderen komt ook voort uit een rela-

tief hoog kennisniveau bij de medewer-

kers over de organisatie en de markt, en 

dat vormt een push factor. “Alle mede-

werkers begrijpen dat arbeidskosten hier 

relatief hoog zijn en dat het daarom bij-

zonder is dat we als Nederlandse produc-

tielocatie nog kunnen bestaan. De kans 

dat dat zo blijft, is groter als we zo effi-

ciënt mogelijk werken, op tijd leveren en 

kwaliteit bieden. Ook daarom denken ze 

allemaal na over hoe het slimmer kan”, 

zegt Rob Heeres, directeur van de 

Europese productielocaties. “Wij zijn 

niet zo van de grote beloningen voor suc-

cesvolle ideeën. Trots op het werk en be-

trokkenheid is ook motiverend”, zegt 

Rob.

Er is sprake van een managementcon-

cept waarbij veel beslissingen laag in de 

organisatie worden gelegd, de organisa-

tie van het werk veel ruimte laat voor ei-

gen initiatieven, er veel aan training en 

opleiding wordt gedaan, medewerkers 

goed op de hoogte worden gehouden van 

belangrijke ontwikkelingen en er veel 

door de hele organisatie heen en met 

partners van buiten wordt samenge-

werkt. Dit organisatiemodel en de kracht 

van een uitdagende visie maken dat idee-

en voor verbetering en vernieuwing als 

het ware ‘organisch’ ontstaan en worden 

gerealiseerd.
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De dertien verhalen in dit boek laten 

zien dat medewerkers laten participeren 

in het innovatieproces en hun competen-

ties benutten, leiden tot grote betrokken-

heid, enthousiasme en werkplezier. 

Of het nu om de organisatoren, de ver-

antwoordelijke managers en directeu-

ren, de ideeëncoaches of de idee-indie-

ners en hun collega’s gaat, ze denken 

allemaal na over en zijn bezig met hoe ze 

nieuwe producten of diensten kunnen 

maken en hoe de producten van hun 

werk anders, sneller, beter en goedkoper, 

met meer impact of voor nieuwe mark-

ten gemaakt kunnen worden. De mede-

werkers ervaren dat ze gewaardeerd wor-

den om hun competenties en ideeën en 

erkenning krijgen voor hun prestaties. 

Hun betrokkenheid leidt tot innovaties 

en door die successen blijven ze betrok-

ken. Dit geldt ongeacht de sector of het 

type werk, en ook ongeacht de vorm 

waarin die participatie wordt gegoten.

In de inleiding hebben we de voorbeel-

den enigszins geordend en de volgorde 

van presentatie daaraan ontleend. De 

eerste vijf hoofdstukken gaan vooral over 

voorbeelden van ideeënmanagement. 

Dan volgen twee voorbeelden die je kunt 

innovat ie door 
betrokkenheid, 
betrokkenheid door 
innovatie
slotbeschouwing
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typeren als crowdsourcing. En ten slotte 

beschrijven we zes voorbeelden waarin 

ruimte wordt geboden aan medewerkers 

om ideeën in te brengen, initiatieven te 

nemen en te ondernemen, door de ma-

nier van managen en organiseren. In 

deze slotbeschouwing reflecteren we 

eerst op de verschillen tússen deze drie 

clusters. Daarna gaan we in op de ver-

schillen en de overeenkomsten bínnen 

deze drie clusters. 

De verschillen die we tussen de hier ten 

tonele gevoerde voorbeelden van innova-

ties laten zien, hangen niet samen met 

de sector waartoe ze behoren. Ze worden 

veel meer verklaard door de manage-

mentstijl en de organisatiestructuur. Dat 

wordt duidelijk in het tweede stuk van 

deze slotbeschouwing waarin we de be-

drijven/instellingen (min of meer) beho-

rend tot een zelfde sector, tegenover el-

kaar zetten. Men kan zijn voorkeuren 

hebben ten aanzien van de gekozen stij-

len, maar de bedrijven en instellingen in 

dit boek hebben met elkaar gemeen dat 

ze allemaal op een succesvolle manier de 

innovatiekracht uit hun medewerkers 

halen. Doel van dit boek is immers ver-

schillende benaderingen te laten zien 

om te inspireren en om van te leren. Uit 

de vergelijkingen vloeien enkele observa-

ties en discussiethema’s voort die aan 

dat leren kunnen bijdragen. We vatten ze 

aan het slot samen.

Het NCSI startte deze discussie al in au-

gustus 2011 via haar eigen LinkedIn-

groep. We hopen met dit boek de aan-

dacht voor en de discussie over het 

onderwerp verder aan te wakkeren en 

voeding te geven.

dr ie vormen, versch i llen 
tussen…

We onderscheidden drie vormen voor het 

betrekken van medewerkers bij innovatie: 

het ideeënmanagement, crowd sourcing 

en ruimte geven aan medewerkers door 

nieuwe vormen van leiding geven en orga-

niseren en een open cultuur. 

Combi’s

De hiervoor genoemde vormen zijn naar 

boven gekomen door de voorbeelden die 

we hadden voor dit boek. Ze sluiten el-

kaar niet uit. Bij De Dommel is al jaren 

sprake van management gericht op ‘stu-

ring en ruimte’ en daar wordt ook idee-

enmanagement toegepast, zoals in dit 

boek beschreven. We beschrijven een 

crowdsourcingsproject bij TNO maar in 

deze instelling loopt ook een ideeënma-

nagement project. Bij Achmea, Deloitte 

en Nedtrain zien we vormen van ideeën-

management naast diverse andere activi-
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teiten om professionals te stimuleren tot 

creativiteit, initiatieven en ondernemen. 

Bij InterfaceFLOR en Hoppenbrouwers 

is sprake van veel autonomie voor de 

teams en stimulerend leiderschap, maar 

er is ook gericht aandacht voor en er wor-

den instrumenten gehanteerd om idee-

en van medewerkers te verzamelen.

‘Pure’ vormen

Bij Tata Steel vonden we de meest ‘pure’ 

vorm van ideeënmanagement. Het is 

hier waardevol, omdat het in dit grote 

procesgedreven en nauwgezet geregu-

leerde bedrijf een kans biedt aan mede-

werkers om beloond te worden voor meer 

dan routinematig het werk uitvoeren, 

voor reflecteren op het werk. Een beper-

king van dit systeem ten opzichte van de 

andere is dat het ideeën rijp en groen op-

roept. Het levert minder ideeën op waar-

voor een duidelijke probleemhebber aan-

wezig is en mogelijk veel ideeën die in 

een open cultuur direct zouden worden 

gerealiseerd. En ten slotte zijn het waar-

schijnlijk voornamelijk ideeën die niet 

over de grenzen van bestaande structu-

ren en processen heen gaan; verbeterin-

gen eerder dan radicale vernieuwingen.

‘Puur’ crowdsourcing zagen we in het 

project van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-

relaties, waaruit de ‘Effe chille ambu’ bij 

de Veiligheidsdienst-NHN naar voren 

kwam. Crowdsourcing heeft het voor-

deel boven ideeënmanagement dat het 

alleen ideeën oproept voor een in de or-

ganisatie gedefinieerd probleem of 

vraagstuk. Er is dus bij voorbaat belang-

stelling voor de oplossingen en dat recht-

vaardigt de verwachting dat er wat met 

de ideeën gedaan zal worden. Het is een 

efficiëntere en effectievere manier om 

ideeën voor vernieuwing te verzamelen 

dan ideeënmanagement. Maar je mist 

mogelijk heel onverwachte ‘wilde’ maar 

toch nuttige ideeën, de verrassingen.

De derde vorm van ‘open cultuur en ma-

nagement’ waaruit naar verwachting de 

ideeën van medewerkers vanzelf naar 

boven komen, zien we het meest uitge-

sproken bij Waste Treatment Technology 

en bij Spirit. Het voordeel van deze vorm 

is dat de innovatiekracht van deze orga-

nisaties duurzaam wordt verhoogd. Er is 

ook een grotere kans dat vernieuwende 

ideeën van onderop betrekking hebben 

op het product of de dienst waaraan van-

uit diverse onderdelen van de organisatie 

wordt gewerkt. Het zal eerder gaan om 

cross functionele of radicale vernieuwin-

gen. Maar het bleek moeilijk voor deze 
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organisaties om een voorbeeld te vinden 

van een innovatie die uit een idee van 

een medewerker naar voren was geko-

men. In een organisch proces is het 

nieuwe idee er ineens zonder dat precies 

is na te gaan wie er wanneer, op welke 

wijze over begonnen is.

Voor medewerkers is het in deze werk-

omstandigheden misschien lastiger dan 

bij ideeënmanagement of crowdsourcing 

om persoonlijk het gevoel van erkenning 

en trots te ervaren voor het opperen en 

uitwerken van een succesvol idee.

Het is een open deur om te constateren 

dat het succes van een vorm van partici-

patie van medewerkers aan innovatie, 

bepaald wordt door de situatie waarin de 

organisatie zich bevindt en het doel dat 

men met de actie heeft. Maar het is wel 

nuttig om dat te weten en met dat inzicht 

een bewuste keuze te maken voor een 

vorm die past bij de eigen situatie en 

doelen. 

dr ie vormen, versch i llen 
b innen…

Innovaties realiseren door ideeënmanage-

ment

De bedrijven en instellingen die hun in-

novatie van onderop vooral organiseren 

door een vorm van ideeënmanagement 

maken allemaal gebruik van een IT sys-

teem, een intranet en/of een website 

voor de ideeëninbreng van hun mede-

werkers. Iedere werknemer kan elk idee 

inbrengen. Dat is de overeenkomst in de 

verhalen van Tata Steel, Nedtrain, 

Gemeente Rotterdam, Waterschap De 

Dommel en Deloitte.

De verschillen betreffen de manier waar-

op ideeën worden opgeroepen of uitge-

lokt, de wijze waarop ze worden beoor-

deeld en de criteria die daarbij worden 

gehanteerd en ten slotte de manier waar-

op de goedgekeurde ideeën verder ont-

wikkeld worden tot innovaties.

Ideeën uitlokken

Bij Tata Steel is het inleveren van ideeën 

het hele jaar mogelijk. Het is geen wed-

strijd. Elk idee dat toepasbaar wordt ge-

acht en tot een verbetering of vernieu-

wing leidt, wordt door de desbetreffende 

werkeenheid overgenomen en geïmple-

menteerd (al kan het soms even duren). 

De medewerkers worden verleid om hun 

ideeën in te dienen door kleine attenties 

te verstrekken voor een kleine verbete-

ring en door een beloning in geld als het 

idee forse besparingen zal opleveren. Bij 

idee-indieners speelt ook een rol dat het 

inbrengen van een gehonoreerd idee 

goed staat op je personeelsdossier. 
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Wedstrijd

Bij de andere bedrijven/instellingen wor-

den de ideeën aan het personeel ontlokt 

worden door campagnes en wedstrijden 

met prijzen. Nedtrain en Deloitte hou-

den gerichte campagnes met een wed-

strijd. De genomineerden presenteren 

hun idee voor een jury waarin de top van 

de organisatie is vertegenwoordigd. De 

winnaars worden vooral beloond met 

een budget, tijd en coaching bij het ver-

der ontwikkelen van hun idee. Bij 

Deloitte kregen de winnaars met hun 

teams bij de start van dat ontwikkelings-

proces een week coaching in Dubai of 

Spitsbergen.

Bij de Gemeente Rotterdam kregen in-

dieners van wie het idee door een van de 

gemeentelijke diensten in uitvoering 

werd genomen een waardebon en uit 

deze gehonoreerde ideeën werden er zes 

genomineerd voor een prijs in geld. 

Collega’s konden op de ideeën stemmen 

op basis van filmpjes die ervan gemaakt 

werden en er was een jury onder leiding 

van de gemeentesecretaris. 

Bij De Dommel is er een jaarlijkse wed-

strijd met een publieksprijs (een geld-

bedrag) en een managementprijs. Voor 

de publieksprijs kunnen alle medewer-

kers een stem uitbrengen via intranet en 

voor de managementprijs is er een jury 

waarin het hoogste management is ver-

tegenwoordigd. De hoogte van de ma-

nagementprijs in geld wordt bepaald 

door de jury en is afhankelijk van de 

waarde van het idee. In het voorbeeld dat 

we beschreven bij De Dommel heeft de 

ideehebber veel ruimte, steun en geld ge-

kregen om zijn idee te realiseren. Maar 

dat is niet vastgelegd in de procedure.

Ideeën beoordelen

De beoordeling van de ingediende idee-

en gaat in de meeste gevallen trapsge-

wijze. De eerste selectie geschiedt door 

een ideeënmanager die de ideeën ver-

deelt over werkeenheden waarop ze be-

trekking hebben en voorlegt aan de ma-

teriedeskundigen, experts en managers 

van die werkeenheden. Van daaruit wor-

den de beste ideeën genomineerd om 

eventueel mee te dingen naar een prijs. 

De criteria waarop de ideeën worden be-

oordeeld – in dit geval dus niet onderling 

in een wedstrijd – zijn alleen bij Tata 

Steel geëxpliciteerd. Behalve de bespa-

ring die de toepassing van een idee op-

brengt, wordt de hoogte van de beloning 

hier bepaald door: verbetering kwaliteit, 

verbetering voor de klant, veiligheid en 

arbo.



114

Ideeën ontwikkelen

In de meeste bedrijven worden eenvou-

dig te realiseren ideeën zonder veel om-

haal gerealiseerd in opdracht van het 

management van de werkeenheid. Maar 

hoe het gaat met ideeën waarvoor een 

echt ontwikkelingstraject nodig is, loopt 

uiteen. Bij Tata Steel is het afhankelijk 

van het management van de werkeen-

heid of de idee-indiener(s) daar bij wordt 

of worden betrokken. Bij Nedtrain en 

Deloitte is betrokkenheid van de 

indiener(s) juist vanzelfsprekend en daar 

wordt heel veel tijd en aandacht aan be-

steed met coaching, budget, tijd, aan-

dacht vanuit de top van het bedrijf. Bij 

Deloitte wordt daarnaast veel zorg be-

steed aan de samenstelling van het ont-

wikkelingsteam rondom de ideehebber; 

het team gaat naar Dubai of Spitsbergen. 

Ideeënmanagementsystemen vernieuwen

Ideeënsystemen zijn soms al heel oud. 

Bij Tata Steel bijvoorbeeld is het eigenlijk 

een afstammeling van de ideeënbus uit 

de jaren vijftig. Er wordt dan ook in alle 

gevallen nagedacht over het verbeteren 

of vernieuwen van het systeem. Daarbij 

komen diverse vraagstukken aan de 

orde. We noemen ze hier kort; aan het 

slot komen we op de meeste terug.

Het eerste vraagstuk betreft het slimmer 

ideeën genereren. ‘Hoe kunnen we er 

voor zorgen dat we ideeën binnenkrijgen 

die hout snijden en niet overstelpt wor-

den door ideeën die rijp en groen zijn. 

Want alle ingediende ideeën moeten net-

jes door de procedure heen’. Bij Tata 

Steel bijvoorbeeld veroorzaakt dat regel-

matig obstipatie en wordt ervoor gepleit 

de productieassistenten die voor de af-

handeling verantwoordelijk zijn, beter 

daarop af te rekenen. Daar wordt dus 

naar de uitstroomkant gekeken.

In de andere bedrijven wordt er daaren-

tegen over nagedacht hoe de instroom te 

beperken. Men spoort bijvoorbeeld idee-

hebbers aan om hun idee eerst in hun 

team te bespreken en het met deze colle-

ga’s te verbeteren of als dat kan, het idee 

gewoon te realiseren.

Een belangrijk vraagstuk is ook wat de 

beste beloning is. Een beloning in geld 

zou te zeer extrinsiek motiveren. Een 

laatste discussiepunt is of ideeën-

management niet te veel nadruk legt op 

het belang van ideeën in het innovatie-

proces waar eigenlijk veel meer aandacht 

nodig is voor het realiseren van ideeën. 

Voorwaarde daarvoor is dat een idee aan-

sluit bij een probleem dat of uitdaging 

die door diverse beslissers in de organi-

satie wordt gevoeld. Die gedachte leidt er 
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bij diverse bedrijven en instellingen in 

dit cluster toe dat zij overwegen om het 

systeem te gebruiken om deze manage-

mentproblemen of uitdagingen aan de 

medewerkers voor te leggen. Dan veran-

dert het ideeënmanagement in een vorm 

van interne crowdsourcing.

i nnovat ies real iseren door 
crowdsourc ing

Vraaggestuurd

Crowdsourcing is een manier om bij het 

oplossen van problemen of vraagstukken 

gebruik te maken van de ‘wisdom of the 

crowd’. Het gaat er van uit dat in de grote 

groep (the crowd) altijd meer en nieuwe-

re ideeën, kennis en goede oplossingen 

te vinden zijn dan in dat kleine groepje 

dat zich al tijden over soortgelijke vraag-

stukken buigt. 

De crowd of de massa heeft in principe 

geen grenzen, iedereen kan een bijdrage 

leveren.

In de voorbeelden die we in dit boek be-

sproken hebben, was de massa beperkt 

tot belanghebbenden.

De ‘Effe chille ambu’ bij de 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

is voortgekomen uit een crowdsour-

cingsproject dat het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijk-

relaties (BZK) heeft laten uitvoeren. Het 

ging om het vraagstuk van beperking en 

preventie van agressie tegen functiona-

rissen in publieke dienst. Eigenlijk kon 

iedere burger aan deze crowdsourcing 

meedoen door zijn idee via de website in 

te brengen. In de praktijk hebben alleen 

mensen uit de doelgroep gereageerd, 

waarschijnlijk omdat de actie vooral bij 

hun bekend is gemaakt.

Het TNO strategieblog was wel alleen 

voor TNO-medewerkers toegankelijk. 

De overeenkomst tussen de twee cases is 

dus dat aan een groot maar begrensd pu-

bliek een vraag is voorgelegd. Ook kon-

den in beide gevallen collega’s op de in-

geleverde ideeën reageren en zo het idee 

verbeteren. 

Ideeën adopteren

De verschillen zijn overigens wel groot. 

Ging het bij de bestrijding van agressie 

in het project van BZK en de 

Veiligheidsdienst om het verbeteren van 

het proces van het werk van mensen die 

hulpdiensten verlenen, bij TNO ging het 

er om medewerkers te laten meedenken 

en input te laten leveren voor een nieuwe 

strategie van deze kennisinstelling.

Bij het BZK project konden bezoekers 

ook op een idee stemmen; met meer 

stemmen kwam het eerder in de aan-

dacht van de meekijkende organisaties. 
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De ideeën moesten namelijk door zo’n 

meekijkende organisatie, een veilig-

heidsregio of een vakbond bijvoorbeeld 

‘geadopteerd’ worden. Deze organisatie 

droeg dan verder de verantwoordelijk-

heid voor de ontwikkeling en uitvoering 

ervan. In het TNO project was de cen-

trale regiegroep het startpunt en kwa-

men de ideeën ook weer terug bij deze 

groep die ook besloot wat er mee zou ge-

beuren. 

Minder verrassingen

Het voordeel van ideeën of oplossingen 

verzamelen via crowdsourcing is dat de 

ideeën gefocusseerd zijn en dat er van 

meet af aan probleemhouders zijn die 

vaak verbonden zijn met beslissers. Dit 

maakt crowdsourcing effectiever dan 

ideeënmanagement, maar je vangt er 

geen onverwachte ideeën mee; het geeft 

minder leuke verrassingen. 

i nnovat ie real iseren 
door anders managen en 
organ iseren

Wat de laatste zes bedrijven en instellin-

gen tot een cluster maakt, is dat ze alle-

maal ruimte creëren voor medewerkers 

door de manier van organiseren en ma-

nagen. Medewerkers kunnen in hun da-

gelijks werk ook met vernieuwing van 

hun eigen werk en product of dienst be-

zig zijn. Doordat medewerkers steeds 

betrokken worden bij vernieuwingen en 

de verantwoordelijkheid krijgen die past 

bij hun taken en positie, zijn ze ook ge-

neigd om over hun werk na te denken en 

komen zo vanzelf met ideeën of oplos-

singen voor problemen. Maar er zijn ook 

grote verschillen.

Innoveren van succesvol incident tot orga-

nisch proces

Bij De Hoop, instelling voor verslavings-

zorg betreft het eigenlijk ruimte die via 

de directeur is afgedwongen door een 

ondernemende en volhardende mede-

werker. Later in het proces kreeg hij wel 

steun van de hele organisatie. Bij De 

Hoop wordt niet bewust gewerkt aan an-

der management, leiderschap of organi-

satie die de innovatiekracht verhoogt. De 

‘training samen tegen agressie’ was een 

succesvol incident. 

Voor wat Achmea betreft, beperken we 

de beschouwing hier tot het innovatie-

management waarvoor in de top van de 

organisatie veel belangstelling bestaat. 

Een paar jaar geleden leidde dat ener-

zijds tot een structurele maatregel, na-

melijk de oprichting van Achmea 
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Innovations en anderzijds tot het geven 

van alle vrijheid, faciliteiten en onder-

steuning aan een medewerker om een 

idee uit te werken tot een zelfstandige 

onderneming. 

Bij Hoppenbrouwers, het elektrotech-

nisch installatiebedrijf, wordt gewerkt 

met resultaatverantwoordelijke teams en 

er is veel aandacht voor de ontwikkeling 

van medewerkers. Om binnen die struc-

tuur en cultuur meer aandacht voor in-

novatie te krijgen werd een ‘coördinator 

Verbeteren en Vernieuwen’ aangesteld. 

Bij hem kan men ideeën indienen en hij 

gaat er actief naar op zoek. Ook verza-

melt hij problemen en nieuwe ideeën uit 

de kwaliteitsaudits en uit het medewer-

kerstevredenheidsonderzoek. Het zoe-

ken naar een oplossing voor een pro-

bleem of de uitwerking van een idee 

wordt cross functioneel bij een team van 

medewerkers neergelegd. Deze gang van 

zaken vertoont overeenkomsten met die 

bij InterfaceFLOR. Daar noemen ze het 

innoveren een ‘organisch proces’. 

Opvallend kenmerk hier is dat nieuwe 

ideeën aan de medewerkers ontlokt door 

een hele sterke bedrijfsvisie gericht op 

het realiseren van klimaatneutrale pro-

ductie van tapijttegels in 2020. 

Autonome teams zijn verantwoordelijk 

voor een procesonderdeel. Zij zijn ook 

verantwoordelijk voor kwaliteit, duur-

zaamheid en effectiviteit en efficiëntie. 

Er zijn stertaakhouders, medewerkers 

verantwoordelijk voor een van deze as-

pecten, in elk team. Elk team of elke af-

deling moet jaarlijks 10 kleine ideeën en 

één groot idee leveren om op die ge-

noemde aspecten, of integraal verbete-

ringen te bereiken. De productiemana-

ger en experts bespreken de ideeën met 

de stertaakhouders. Bij de uitwerking 

van een idee is het team dat de vernieu-

wing aangaat, nauw betrokken. 

Spirit, de organisatie voor jeugd- en op-

voedhulp is bezig met een transitie naar 

een andere cultuur, leiderschapsstijl en 

organisatie. Er wordt gewerkt vanuit een 

nieuwe visie op zorgverlenen en op de rol 

van de professional daarin. Het cliënt-

belang is richtinggevend en een zorgver-

lener krijgt de regie over het hele zorg-

plan van een cliënt. Hierbij past een 

cultuur van openheid. Ook nieuwe idee-

en en verrassende oplossingen van pro-

blemen kunnen daarin naar voren wor-

den gebracht. Het steeds beter gebruik 

maken van Yammer voor de interne 

communicatie en bijvoorbeeld Facebook 

voor de communicatie met cliënten pas-

sen daar in.

Bij Waste Treatment Technologies, lijkt 

de directeur wel ‘onbewust bekwaam’ in 
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het innoveren. Hij is zich er niet zo goed 

van bewust dat hij ook met innovatiema-

nagement bezig is. Met de projectleiders 

(voornamelijk ingenieurs) worden alleen 

resultaatafspraken gemaakt. Het pro-

jectteam is verantwoordelijk voor hoe de 

opdracht uitgevoerd wordt. De cultuur is 

open en de kantoorruimte ondersteunt 

dat. Problemen in het werk worden ‘in de 

groep gegooid’. Ook het ondersteunend 

personeel mag meedenken over oplos-

singen al betreft het technische proble-

men. Steeds meer ook wordt kennis ge-

deeld met collega’s en vakgenoten buiten 

de organisatie, bijvoorbeeld via een 

LinkedIn-groep. 

sector of type proces n iet 
verklarend voor versch illen

Industrie

Drie bedrijven waarvan hier innovaties 

zijn besproken, behoren tot de industrie. 

Dat zijn Tata Steel, Hoppenbrouwers en 

InterfaceFLOR. De manier waarop deze 

bedrijven de innovatiekracht van hun 

medewerkers benutten verschilt sterk. 

Bij Tata Steel is het een sterk ontwikkeld 

en goed uitgedacht ideeënmanagement-

systeem dat past bij de strak gestroom-

lijnde processen en de uiterst geordende, 

gedetailleerde en centraal aangestuurde 

besturings- en veiligheidssystemen. Het 

is transparant, rechtvaardig en iedereen 

weet waar hij aan toe is.

Bij de andere twee bedrijven is er ook 

aandacht voor nieuwe ideeën en de be-

trokkenheid van medewerkers bij de uit-

werking daarvan. Maar die aandacht is 

meer geïntegreerd in het dagelijks werk 

en in de manier van leidinggeven en or-

ganiseren waarbij medewerkers over al-

lerlei managementvraagstukken mee-

denken en medeverantwoordelijk zijn: 

kwaliteit, klantrelaties, duurzaamheid, 

effectiviteit en efficiëntie.

Zakelijke dienstverleners of (technische) 

kennisleveranciers 

We kijken hier naar Nedtrain, Waste 

Treatment Technologies en TNO. Dit 

groepje past niet helemaal bij elkaar, 

maar in hun processen gaat het om pro-

jecten waarin (technische) kenniswer-

kers een opdracht voor een klant uitvoe-

ren. Het ideeënmanagementsysteem bij 

Nedtrain onderscheidt zich van de ande-

re door zeer veel aandacht voor het sti-

muleren, faciliteren en coachen van de 

ideehebber van een winnend idee bij de 

uitwerking daarvan. Maar het staat ei-

genlijk los van het dagelijkse werk. De 

winnaar van een idee wordt daarvan ook 

(gedeeltelijk) vrijgesteld om aan de uit-

werking van zijn idee te werken. 
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Bij Waste Treatment Technologies be-

staat het eigenlijke werk van de ingeni-

eurs er uit dat ze voortdurend zoeken 

naar nieuwe oplossingen voor proble-

men bij klanten. Door de open cultuur 

en leiding betrekken ze daarbij zo nodig 

collega’s, ook niet technische en externe 

deskundigen. In het werk in projecten 

van TNO-ers gaat het er ook wel onge-

veer zo aan toe. Maar in het crowdsour-

cingsproject werden medewerkers op 

hun strategische inzichten aangespro-

ken. De winnaars van een zogenoemde 

‘emerging proposition’ werken nu in een 

eigen nieuwe business line. 

Financiële dienstverlening

Deloitte en Achmea zijn de twee financi-

ele dienstverleners in dit boek. Hun ver-

halen lijken ook wel een beetje op elkaar 

al zijn ze hier in verschillende clusters 

geplaatst. In beide gevallen is er een 

aparte organisatie opgericht voor innova-

tie: de BV Innovations bij Deloitte en 

Achmea Innovations. Naast diverse an-

dere stimulerende activiteiten vanuit 

deze innovatie-afdelingen hebben ze 

beide een platform voor het inbrengen 

en discussiëren over ideeën. Maar bij 

Deloitte krijgt het ideeënmanagement 

veel meer aandacht met grote en specta-

culaire campagnes. Beide organisaties 

ondersteunen praktisch en financieel de 

uitwerking van ideeën waar ze in gelo-

ven. Zij bieden ruimte voor ondernemen 

door hun medewerkers.

Zorg en welzijn 

Van de instellingen voor zorg en welzijn 

die in dit boek voorkomen zijn er twee 

niet bewust bezig met het betrekken van 

medewerkers bij innovatie. Bij De Hoop 

is de training ‘Samen tegen agressie’ een 

eenmans innovatie die door de directie is 

mogelijk gemaakt. De veiligheidsregio 

profiteerde van een experiment met 

crowdsourcing van BZK. 

Maar bij Sprit gaat het juist om een totale 

vernieuwing van leiding, cultuur en or-

ganisatie, geïnspireerd door een nieuwe 

visie op zorg. Bij die vernieuwing wor-

den medewerkers intensief betrokken en 

in dat proces komen zij ook met vernieu-

wende ideeën.

Openbaar bestuur of Publieke sector

Bij beide instellingen voor openbaar be-

stuur, De Dommel en de Gemeente 

Rotterdam troffen we een systeem voor 

ideeënmanagement aan. In beide geval-

len werd men geïnspireerd door het idee-

enmanagementsysteem dat de Belas-

tingdienst tot voor kort hanteerde. Bij De 

Dommel staat dit systeem naast nieuwe 
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vormen van management en organisatie 

en haakt daar op in. In Rotterdam nog 

niet, maar onlangs is besloten dit inno-

vatiemanagement decentraal te veranke-

ren, dat biedt een kans om innovatiema-

nagement te integreren met algemeen 

management en organisatievernieu-

wing.

observat ies en d i lemma’s
De verhalen uit bedrijven en instellingen 

in dit boek spreken voor zichzelf. De 

vraag die ons dreef was ‘hoe en op welke 

verschillende manieren benutten bedrij-

ven of instellingen de ideeën en inzich-

ten van medewerkers voor innovatie?’ 

We besluiten deze slotbeschouwing met 

observaties, dilemma’s en discussiepun-

ten die we zijn tegengekomen.

Innovaties organiseren

Innovaties organiseren of managen is 

wellicht een contradictio in terminis. 

Innovaties overkomen je, het is ‘manna 

uit de hemel’. Maar je kunt er wel voor 

zorgen dat de organisatie en de mensen 

klaar zijn om die manna naar zich toe te 

leiden en te ontvangen en er iets nuttigs 

mee te doen. Je kunt de kans op innova-

tie vergroten door de organisatie en de 

mensen open en ontvankelijk voor nieu-

we kennis te maken. Je kunt de kans ver-

groten door de organisatie en de mensen 

wendbaar te maken en de mensen te sti-

muleren bewust en creatief met hun 

werk bezig te zijn. 

Voor dit boek waren we geïnteresseerd in 

de wijze waarop bedrijven en instellin-

gen ideeën en creativiteit van medewer-

kers benutten om de kans op innovaties 

te vergroten. We vonden drie – elkaar 

niet uitsluitende – vormen: ideeënma-

nagement, crowdsourcing en open cul-

tuur en management. De voor- en nade-

len van deze drie vormen zijn volgens 

ons te zien als een soort dilemma’s.

Ideeënmanagement uitnodiging om mee te 

denken

Ideeënmanagement is een uitnodiging 

aan medewerkers om na te denken over 

hun werk, over hun producten en over 

wat zij om zich heen in de organisatie 

zien. Soms is het een extra uitnodiging 

omdat er al diverse andere zijn. In de ge-

wone werksituatie worden medewerkers 

geacht min of meer routinematig hun 

vakkennis en vaardigheden toe te pas-

sen. Het ideeënmanagementsysteem 

nodigt ze uit tot reflectie: doe een stapje 

achteruit, kijk naar wat je doet, voor welk 

doel en welke klant, met welke collega’s 

in welk proces en vraag je af of het beter 

of anders kan. Zo merkten enkele idee-
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hebbers die in dit boek zijn aangehaald, 

dat ergernissen en rotklussen vaak aan-

leiding waren voor hun idee. In plaats 

van mopperend en met tegenzin dat 

werk te doen, dachten ze er over na hoe 

het slimmer kon. 

Een laagdrempelig systeem voor ideeën-

management kan in situaties waar me-

dewerkers niet gewend zijn om mee te 

denken óver het werk, helpen om in 

plaats van te klagen en te mopperen een 

idee in te brengen. Een beloning, in geld 

en een wedstrijd kunnen dan een extra 

stimulans zijn.

Het voordeel voor het bedrijf of de instel-

ling is – afgezien van vaak grote bespa-

ringen of nieuwe opbrengsten – dat me-

dewerkers meer betrokken raken. Het 

voordeel voor de medewerker die mee-

doet, is – behalve de beloning – dat hij of 

zij de eer krijgt van zijn/haar idee, trots 

kan zijn op deze innovatie en zichzelf in 

de spotlights heeft geplaatst bij het ma-

nagement.

We noemen drie nadelen. Het systeem 

is niet zo efficiënt. Een geweldige hoe-

veelheid onbelangrijke of niet goed 

bruikbare ideeën worden ingeleverd en 

er moet voor de goede ideeën een ‘adop-

tie-procedure’ in werking worden ge-

steld. Het systeem leidt daarnaast niet 

tot doorbraak-innovaties. De ideeën die 

worden verzameld op deze manier, zul-

len overwegend tot verbeteringen bin-

nen de grenzen van de bestaande orga-

nisatiestructuur blijven. Ze zullen niet 

tot radicale ‘cross border’ innovaties lei-

den. Tot slot is het systeem individu-

gericht. Een ideeënmanagementsys-

teem legt de nadruk op een idee van een 

persoon. Een idee is echter nog lang 

geen innovatie en voor de realisatie van 

een idee tot een innovatie is vaak juist 

teamwerk nodig. 

Crowdsourcing, een actie

Crowdsourcing is een aantrekkelijke 

manier om snel over een probleem of 

vraagstuk een brede input van ideeën en 

oplossingen te krijgen. Het heeft als ef-

fect dat er door een grote maar betrok-

ken groep over het vraagstuk wordt nage-

dacht en draagt mede daardoor bij aan 

het creëren van draagvlak voor de oplos-

singen. Het heeft als voordeel boven 

ideeënmanagement dat er veel minder 

onbruikbare inbreng zal zijn en dat er al 

een probleemhebber of vragende partij 

is. Het is heel geschikt voor het aanpak-

ken van een probleem of vraagstuk met 

duidelijke grenzen.

Een nadeel ten opzichte van ideeën-

management is dat het niet oproept tot 

het indienen van ideeën die opkomen bij 
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mensen in de organisatie die problemen 

ervaren die het management mogelijk 

helemaal niet ziet. Een nadeel ten op-

zichte van het open organiseren en ma-

nagen als vorm, is dat het een actie is. 

Het is iets eenmaligs en het leidt ver-

spreid in de organisatie tot initiatieven 

van mensen. Daarnaast draagt het waar-

schijnlijk niet veel bij aan het blijvend 

verhogen van het innovatief vermogen in 

de organisatie.

Open organisatie, cultuur en management, 

duurzaam participatief innoveren

In organisaties waarin door structuur, 

cultuur en leiderschap ruimte is voor 

medewerkers om ook aan vernieuwing 

bij te dragen, worden ideeën van mede-

werkers als het ware organisch omgezet 

in innovaties. Het grote voordeel is dat 

de organisatie duurzaam innovatief is. 

Een extra actie om ideeën te verzamelen 

kan een impuls geven en de opvolging 

van de ideeën landt vanzelf in de organi-

satie. 

Een nadeel van deze vorm kan zijn dat 

medewerkers met goede ideeën er juist 

niet uitspringen; bij sommigen zouden 

juist die persoonlijke erkenning van 

competenties en creativiteit tot grotere 

betrokkenheid kunnen leiden. 

Ideeën inbrengen en extra belonen? Het is 

je werk!

In steeds meer werksituaties word je 

niet alleen geacht routinematig je werk-

zaamheden uit te voeren, maar ook om 

problemen op te lossen en ideeën in te 

brengen over verbeteringen van het 

werk zelf of over de producten en dien-

sten. Extra aandacht voor ideeën of zelfs 

wedstrijden met beloningen voor nieu-

we ideeën zou de verkeerde indruk vesti-

gen dat het bijzonder is om een idee in te 

brengen. Dat kan een verkeerd signaal 

zijn. Het zou er toe kunnen leiden dat 

medewerkers elk ideetje over hun werk 

inleveren en die hele procedure laten 

doormaken, terwijl het eigenlijk nor-

maal is dat ze dergelijke ideeën gewoon 

direct toepassen of bespreken in hun 

team.

Aan de andere kant kun je zeggen dat in 

bedrijven waarin bijzondere prestaties 

met een bonus worden gehonoreerd, het 

ook past dat een goed idee wordt be-

loond. (Zie ook het kader met het resul-

taat van de LinkedIn-discussie over dit 

thema.) Het heeft een aantal bedrijven er 

toe gebracht de beloning te laten bestaan 

uit het toekennen van een budget, tijd en 

coaching aan de medewerker om zijn of 

haar idee zelf of in een team verder te 

ontwikkelen. Bij Deloitte wordt gezegd: 
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‘een beloning is erg belangrijk anders 

bloedt het ideeënmanagement dood’.

In dit boek hebben we toch veel aandacht 

besteed aan personen die door het in-

brengen van hun idee aan een innovatie 

in hun bedrijf of instelling hebben bijge-

dragen. Wij denken dat dit belangrijk is. 

Die aandacht maakt mensen trots en 

nog meer betrokken bij hun werk en 

maakt dat ze plezier hebben in hun werk. 

Het	NCSI	heeft	een	discussie	via	LinkedIn	uitgelokt	over	het	belonen	van	medewerkers	

voor	het	inbrengen	van	een	idee.	De	stelling	luidde:	‘Goede	ideeën	van	medewerkers	

moeten	met	geld	worden	beloond.	Meedenken	met	de	organisatie	waarvoor	je	werkt	is	

namelijk	iets	extra’s	naast	je	reguliere	werk.’

Geen	van	de	22	personen	die	een	reactie	plaatste,	was	het	(helemaal)	met	de	stelling	

eens.	Er	waren	argumenten	tegen	belonen	met	geld.	Belonen	moet,	maar	niet	met	

geld,	brachten	anderen	in.	En	een	derde	groep	meent	dat	je	op	een	andere	wijze	de	

betrokkenheid	bij	innovatie	moet	organiseren.

Argumenten	tegen	belonen	met	geld	waren	de	volgende.	Mensen	gaan	alleen	maar	

nadenken	over	‘gouden’	ideeën,	niet	meer	over	het	werk.	Je	benadrukt	met	zo’n	

beloning	dat	het	meedenken	over	het	werk	iets	bijzonders	is	en	het	inbrengen	van	een	

goed	idee	een	extra	prestatie.	Men	doet	de	goede	dingen	niet	meer	uit	zichzelf.	Geef	je	

een	kleine	beloning,	dan	vinden	medewerkers	het	niet	de	moeite	om	een	idee	in	te	

brengen,	wat	ze	voorheen	voor	niets	wel	deden.	Bij	echt	veel	besparende	ideeën	is	de	

beloning	vaak	niet	in	proportie	vergeleken	met	de	opbrengsten	voor	het	bedrijf:	beloning	

in	honderden	euro’s,	besparing	in	de	miljoenen	bijvoorbeeld.	Als	medewerkers	zich	dat	

realiseren,	raken	ze	gedemotiveerd.

Je	moet	wel	belonen	voor	een	goede	inbreng	over	het	werk,	maar	niet	in	geld.	Beter	

werkt:	aandacht	geven,	erkennen,	een	schouderklopje	en	feed	back	geven	op	het	idee.	

Ook	werkt	een	teambeloning	goed;	meestal	komt	een	idee	immers	voort	uit	een	teamdis-

cussie.	En	diverse	mensen	vonden	dat	de	beste	beloning	is	de	ideehebber	de	tijd,	ruimte	

en	coaching	te	geven	om	zelf	het	idee	uit	te	werken	en	te	realiseren.	De	‘beloning’	is	dan	

het	zien	van	het	resultaat,	daar	de	erkenning	voor	te	krijgen	en	trots	op	te	zijn.
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Een	derde	groep	betoogt	dat	je	helemaal	niet	in	termen	van	‘ideeën	belonen’	moet	

denken.	Je	moet	de	betrokkenheid	van	medewerkers	bij	innovatie	in	het	werk	integreren.	

Je	moet	mensen	binnen	hun	werk	tijd	geven	om	te	vrijbuiten.	Bij	Google	bijvoorbeeld	

hebben	medewerkers	20%	van	hun	werktijd	beschikbaar	om	te	vrijbuiten.	Daarnaast	is	

het	aan	te	bevelen	om	medewerkers	met	verschillende	functies	en	over	organisatiegren-

zen	heen	met	elkaar	te	verbinden	en	ze	de	gelegenheid	te	geven	om	kennis	en	ervaring	

te	delen.	Daaruit	zullen	innovatieve	initiatieven	ontstaan.
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Organiseren van innovatie bevat verhalen uit dertien bedrijven en instellingen 

die hun organisatie zó hebben georganiseerd, dat de innovatieve kracht van 

hun medewerkers effectief wordt benut en gestimuleerd.

Het innovatievermogen van deze organisaties wordt hierdoor blijvend 

verhoogd. Medewerkers leren meedenken over vernieuwing van processen, 

nieuwe producten, diensten en markten. En als ze eenmaal ervaren dat hun 

ideeën en kennis worden benut, blijven ze dat innovatieve gedrag vertonen. 

Door je organisatie zó in te richten dat de competenties van medewerkers 

maximaal benut worden, creëer je een goed klimaat voor sociale innovatie.

Deze verhalen inspireren en stimuleren om in de eigen organisatie te zoeken 

naar manieren om innovatiekracht te benutten en versterken. Zo ontstaan 

sociale innovaties die ook nog leiden tot meer werkplezier!

Bedrijven en instellingen wordt voorgehouden dat innoveren belangrijk is  

om te concurreren, om sneller, beter en goedkoper nieuwe producten en 

diensten te leveren en markten te veroveren. Maar waar haal je de ideeën,  

de creativiteit, de kennis en vaardigheden om te innoveren vandaan?  

Waar zit de innovatiekracht van organisaties?


