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Hoe geven uiteenlopende organisaties in 

Nederland vorm aan sociale innovatie? 

Wat zijn hun ervaringen en wat kunnen 

bedrijven in de Rotterdamse haven, 

maar ook elders, daarvan leren? Dat 

zijn de vragen waar deze publicatie 

antwoord op geeft. Na een samenvatting 

en introductie worden rode draden uit 

de praktijkvoorbeelden behandeld, dan 

de lessen die daaruit geleerd kunnen 

worden en tot slot wordt ingezoomd op 

de afzonderlijke voorbeeldbedrijven.

Ideeëncoöperaties, kraamkamers, 

empowerment, zelfsturende teams, 

mede-eigenaarschap: op allerlei 

manieren proberen organisaties 

innovatie te stimuleren, concurrerender 

te worden en geluk op de werkvloer 

te brengen. Dat gebeurt met vallen en 

opstaan, maar zorgt vaak voor opvallend 

positieve resultaten, zoals omzetgroei 

en een lager verzuim. Rick Hollen 

en Niels van der Weerdt beschrijven 

en analyseren in deze publicatie 

de ervaringen van negen sociaal-

innovatieve organisaties in Nederland.
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Samenvatting 

Bedrijven in de Rotterdamse haven staan ingrijpende veranderingen te wachten door 
onder meer de voortschrijdende digitalisering en de energietransitie. Innovatie is 
daarom van het grootste belang. Het draait daarbij niet alleen om technologische 

maar ook om sociale innovatie: andere manieren van werken, organiseren, managen en 
samenwerken. Uit eerder onderzoek bleek dat sociaal-innovatieve bedrijven gemiddeld 
beter presteren dan niet-innoverende bedrijven of bedrijven die eenzijdig investeren in 
technologische innovatie. Medewerkers zijn er meer betrokken, zijn ondernemender en 
productiever, doen bevlogener hun werk en stellen zich flexibeler op naar klant, collega 
en werkgever. Alle reden om als Rotterdamse haven volop in sociale innovatie te investe-
ren. Maar dit is geen vanzelfsprekendheid. Veel bedrijven kunnen wel wat inspiratie ge-
bruiken en misschien leren van sociaal-innovatieve organisaties buiten de havengrenzen.

 Om die reden is in opdracht van RISI het onderzoek ‘Sociale innovatie in de praktijk’ 
uitgevoerd door het Amsterdam Centre for Business Innovation. Het onderzoek richt de 
schijnwerper op negen sociaal-innovatieve bedrijven: Aldowa, Centrient Pharmaceuticals’ 
ZOR-f, Rebel, Rijkswaterstaat, Cordaan, Croonwolter&dros, Incentro, YoungCapital en 
Resato. Zij onderscheiden zich onder meer op het vlak van leiderschap, autonomie,  
medewerkersparticipatie en organisatiecultuur. De voornaamste bevindingen van het  
onderzoek zijn:

Leiderschap
In plaats van een directieve, top-down manier van leidinggeven maken de meeste voor-
beeldorganisaties gebruik van dienend leiderschap. Leidinggevenden sturen niet of nau-
welijks maar faciliteren, coachen en bewaken de interne cultuur. Soms is er sprake van 
gedeeld leiderschap, zoals bij Rebel. Bij Cordaan en YoungCapital gaat veel aandacht uit 
naar de medewerkers op de werkvloer, bij Rijkswaterstaat naar hun ideeën.

Autonomie
Medewerkers hebben veel vrijheid om zelf beslissingen te nemen over de inhoud en 
planning van hun werk. Dat geldt in het bijzonder voor organisaties die met zelfsturende 
teams werken. Soms, zoals bij Aldowa, beslissen medewerkers mee over kapitaalinves-
teringen. Verschillende organisaties hebben structuren – zoals een ideeëncoöperatie of 
kraamkamers – om eigen ideeën uit te werken. 
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Medewerkersparticipatie
Bij Croonwolter&dros krijgen monteurs zeggenschap over de projectuitvoering en de 
ruimte om hun bouwkeet naar eigen behoefte in te richten. Bij andere bedrijven praten 
medewerkers mee over de strategische koers. Rebel kent financiële medewerkerspartici-
patie. Daarnaast wordt veel ‘mentaal eigenaarschap’ aangetroffen: de overtuiging dat de 
organisatie óók van de medewerkers is.

Organisatiecultuur
De meeste voorbeeldorganisaties kennen een uitgesproken bedrijfscultuur. Het manage-
ment speelt een grote rol in het creëren en bewaken van die cultuur. Er is veel aandacht 
voor zaken als geluk, veiligheid, gezondheid en verbondenheid. Het wordt belangrijk 
gevonden dat medewerkers zich ontwikkelen en zelf initiatieven nemen. Fouten maken 
mag, ze worden soms zelfs gevierd.

Organisatiedoelstellingen
De meeste voorbeeldorganisaties kennen een uitgesproken bedrijfscultuur. Het manage-
ment speelt een grote rol in het creëren en bewaken van die cultuur. Er is veel aandacht 
voor zaken als geluk (Incentro), veiligheid (Resato), gezondheid en verbondenheid 
(YoungCapital). Het wordt belangrijk gevonden dat medewerkers zich ontwikkelen en 
zelf initiatieven nemen. Fouten maken mag, ze worden bij Rebel zelfs gevierd. 

Teamgrootte
Veel van de onderzochte bedrijven werken met cellen of teams. Doorgaans zijn die 
tussen de tien en 25 man/vrouw groot. Worden teams groter, dan gaan ze stroever func-
tioneren, verwatert het mede-eigenaarschap en de aandacht voor het individu. Zijn de 
teams te klein, dan gaan teamleden mogelijk te ‘klein’ denken en kunnen problemen 
ontstaan bij de planning.

Zelfsturing
Zelfsturing bij de onderzochte organisaties varieert van zelfroosteren tot werken zonder 
teamleiders. Elke organisatie zoekt naar een passende vorm. Bij Cordaan Thuiszorg en 
Incentro werd de invoering van zelfsturende teams teruggedraaid, onder meer omdat 
medewerkers er ontevreden over waren of er niet aan toe waren.

Uit de voorbeeldcases kunnen onder meer de volgende lessen worden getrokken voor de 
Rotterdamse haven:

Vertrouwen als basis
Bij Aldowa zijn werknemers multi-inzetbaar. Een operationele medewerker kan ten 
minste drie verschillende machines bedienen en elke machine kan door ten minste drie 
medewerkers worden bediend. Dat levert voor het bedrijf meer flexibiliteit op en voor 
de medewerkers meer variatie. In de haven kunnen werkgevers taken verrijken of me-

SAMENVATTING
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dewerkers zelf laten bepalen in welke drie taken of machines zij zich bekwamen. Dat 
vereist vertrouwen, maar versterkt dat ook.

 
Zelfsturing in het veld, management aan de zijlijn
Centrient Pharmaceuticals’ ZOR-f leert dat taken binnen een ploeg prima door de me-
dewerkers zelf kunnen worden verdeeld: niet alleen operationele taken, maar ook bij-
voorbeeld personeelszaken of veiligheid. Als medewerkers verantwoordelijk worden 
gemaakt voor een bepaald aandachtsgebied, verrijkt dat hun taak en vergroot dat hun 
zelfstandigheid. De organisatie bespaart ermee op de kosten van shiftleaders. 

Financiële participatie
Het bewaken van gemeenschappelijke doelen is eenvoudiger als iedereen aandeelhou-
der is. Aandelenparticipatie door werknemers, zoals bij Rebel, is het verkennen waard. 
Mede-eigenaarschap komt ten goede aan het gevoel van betrokkenheid en stimuleert 
medewerkers zich in te zetten voor betere bedrijfsprestaties. Met een financieel parti-
cipatieplan kunnen werkgevers zich op een krappe arbeidsmarkt onderscheiden in de 
strijd om talent.

Ideeën moet je faciliteren
Ruimte geven aan medewerkers om verbeteringen in processen en werkwijzen door te 
voeren, werkt heel goed met operationeel personeel. Het is wel zaak het ophalen, uitwer-
ken en verwezenlijken van ideeën te structureren. De ideeëncoöperatie van Rijkswater-
staat leert dat het stimulerend werkt als er concrete middelen en ondersteuning worden 
geboden waardoor medewerkers zelf aan de slag kunnen met de voorgestelde verbete-
ringen. Innovatiecoaches, ideeënmakelaars en startkapitaal zijn ook goede hulpmidde-
len. Een bedrijfsbreed innovatieprogramma kan de verbinding tussen medewerkers en 
het concurrentievermogen versterken. 

Participatieve organisatieontwikkeling
Voor zelfsturing moeten de voorwaarden aanwezig zijn, zoals een faciliterend hoofdkan-
toor en medewerkers die extra verantwoordelijkheden aan kunnen. Wordt aan die voor-
waarden niet voldaan, dan zijn andere vormen nodig. Op z’n minst moet oprecht worden 
geluisterd naar medewerkers. Van Cordaan leren we dat inspraak en meedenken heel 
goed georganiseerd kunnen worden met moderne communicatiemiddelen. De werkvloer 
kan ook prima meebepalen wie de rol van teamleider past. 

Bezint eer ge begint
Hoewel het sociale innovatie-experiment van Croonwolter&dros nog in volle gang is, 
valt van de opzet wel al het nodige te leren. Zo is er veel aandacht voor de selectie van 
de medewerkers. De ontwikkelkamer houdt voortdurend contact met het experiment, 
om snel bij te kunnen sturen en obstakels weg te nemen. Directie en lijnmanagement 
zijn nauw betrokken. Dat maakt de kans van slagen een stuk groter.

SAMENVATTING
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Experimenteer continu met sociale vernieuwingen
Incentro heeft de focus gelegd op geluk op het werk. Dat heeft het bedrijf geen wind- 
eieren gelegd. Autonomie en flexibiliteit in werktijd en -plaats vormen hierbij een vrucht-
bare voedingsbodem. Voorwaarde is wel dat medewerkers de bijbehorende verantwoor-
delijkheden niet als een extra belasting ervaren; dan daalt het geluksgevoel juist. De 
werkgever moet teams en medewerkers zo nodig ontzorgen. Belangrijk is dat er voortdu-
rend gezocht blijft worden naar een passende vorm. Ook leren we van Incentro dat func-
tioneringsgesprekken niet per se met een leidinggevende gehouden hoeven te worden: 
naaste collega’s kennen je het best.

Zorg voor groeidenken en bewaak dat
Een belangrijk cultuuraspect van YoungCapital is de aandacht voor groeidenken. Het 
bedrijf gelooft erin dat iedereen zichzelf steeds blijft verbeteren en ontwikkelen. Interne 
coaching en begeleiding en een veilige omgeving bevorderen dat. Ook het benadrukken 
van waarden als geluk, gezondheid en verbinding dragen hieraan bij. Bij werving en 
selectie kan gekeken worden of sollicitanten zelf ook geloven in voortdurende ontwik-
keling. Dit maakt het makkelijker om ze op te leiden voor de functie-eisen van de toe-
komst. 

Draag familiewaarden uit ter identiteitsversterking
Het niet-familiebedrijf Resato legt sterk de nadruk op familiewaarden. Uit eerder on-
derzoek blijkt dat die een belangrijke factor zijn bij het presteren van familiebedrijven. 
Ze versterken de identiteit van de organisatie en de betrokkenheid en loyaliteit van de 
werknemers. Typische familiewaarden zijn openheid, ondernemerschap, bescheiden-
heid, eerlijkheid, om elkaar geven en degelijkheid. Zulke waarden werken samenbindend 
in tijden van sterke groei en dragen bij aan stabiele langetermijnrelaties met klanten.
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Medeoprichter Wout 
Korving: ‘Wat ons bindt 
is een gedeelde why die 
continu aan verandering 
onderhevig is’

De hoofdvestiging aan de 
Rotterdamse Wijnhaven 
heeft een open sfeer. Rebels, 
óók uit andere delen van de 
wereld, praten elkaar regel-
matig bij tijdens borrels en 
op het dakterras met uitzicht 
op de Maas.
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15  Bij Rebel is er feitelijk geen onderscheid tussen werknemer en werkgever.
16  Advieswerk beslaat bij Rebel ongeveer zeventig procent van de activiteiten. Daarnaast 

Rebel
Iedereen inbreng, iedereen de mogelijkheid 

om mede-eigenaar te zijn: bij Rebel vinden ze 

dat waarde creëren ook waarde delen betekent. 

Er is geen hiërarchie, wie een goed plan heeft 

voert dat gewoon uit. Oei, gaat dat wel goed? 

Ja!

Een gesprek aanvragen met de directie van RebelGroup of van één van de ventures 
is tamelijk ingewikkeld. Er is namelijk alleen in strikt juridische zin een directie, 
omdat dat nu eenmaal moet, bijvoorbeeld voor de inschrijving in het Handelsregis-

ter. Ook zijn er geen managers. Soms wordt een dergelijke titel extern gebruikt om een 
bepaalde mate van senioriteit of verantwoordelijkheid aan te geven, maar intern kent Re-
bel geen hiërarchische functies. Alle werknemers zijn ‘gewoon’ Rebels.15 Bart Budding, 
die actief is binnen Rebel Energy, Water & Climate BV, één van de Rebel-ventures: ‘Wij 
hebben alleen maar mensen die projecten doen. Als je verantwoordelijk bent voor een 
clubje, doe je dat erbij. Dus bij de 200 mensen die bij ons werken zit niet één manager. 
Iedereen is consultant of werkt in de backoffice.’ In plaats van over zelfsturing wordt er 
liever gesproken over gedeeld leiderschap, wat er volgens Bart op neerkomt dat gepassi-
oneerde mensen zaken oppakken waarvoor ze willen gaan staan.

Het in 2002 opgerichte Rebel is een advies- en ontwikkelingsbedrijf dat vooral (maar 
niet uitsluitend) is gericht op financieel-economische en strategische consultancy in bin-
nen- en buitenland.16 De werkvelden zijn transport, gebiedsontwikkeling, duurzaamheid, 
zorg en de sociale sector (zoals onderwijs en jongerenwerk). De organisatie groeit hard: 
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het aantal Rebels verdubbelt elke vier jaar. De actieve kern bestaat uit grofweg twintig 
ventures (bedrijven)17 waar tussen de vijf en 25 mensen werken. Veel Rebels zijn actief 
bij meer dan één venture. Wout Korving, één van de oprichters van Rebel, staat bijvoor-
beeld op de payroll bij een viertal BV’s. De ventures opereren als autonome eenheden 
onder de vlag van RebelGroup, elk met een eigen balans en winst- en verliesrekening18. 
Wel heerst er een sterk gevoel van verbondenheid en wordt Rebel-breed onderling con-
tact gezocht, waar vaak nieuwe activiteiten uit voortvloeien. 

Waarde creëren is waarde delen

De tien oprichters van Rebel, allemaal Rotterdammers, werkten eerder voor het toenma-
lige Nederlands Economisch Instituut (NEI, tegenwoordig Ecorys). Omdat ze daar voor 
hun gevoel te weinig konden ondernemen, stapten zij er gezamenlijk uit om Rebel op 
te richten. De aandelen in de nieuwe onderneming werden in onderlinge samenspraak 
verdeeld onder de oprichters, waaronder twee secretaresses. Het is kenmerkend voor 
Rebel: verspreid eigendom en ga met elkaar het gesprek aan over wie welk deel van de 
aandelen heeft in een nieuw (of bestaand) bedrijfje. Dat vraagt om het continu afwegen 
van belangen. Daarbij wordt vooral gekeken naar de bijdragen die mensen leveren aan 
de gedeelde why, de gezamenlijke hogere ambities en doelen.

Inmiddels is het aantal Rebels gegroeid tot tweehonderd. Ruim zestig procent van hen 
heeft aandelen in één of meer van de Rebel-ventures. Deze vorm van medewerkerspar-
ticipatie strookt met één van de belangrijkste principes bij Rebel, dat waarde creëren 
waarde delen is. Met andere woorden: eenieder die zijn steentje bijdraagt zou daar daad-
werkelijk van moeten meeprofiteren. Bij Rebel betekent dit dat je ook de winst deelt die 
je met elkaar hebt behaald. Daarom kan iedereen aandelen in de eigen BV(‘s) kopen en 
dus dividenduitkeringen ontvangen. Nicole van Gils, verbonden aan RebelGroup Execu-
tives BV: ‘Het is geen slechte investering en het voelt ook gewoon mooi dat je onderdeel 
bent van de tent en daar een stem in hebt. Ik vind het heel gaaf dat je kunt zeggen: ik ben 
aandeelhouder van de tent waar ik werk. Het is ook een incentive voor de mensen die er 
zitten om stappen te zetten die je anders misschien minder snel zou zetten.’

Wanneer een nieuw bedrijfsonderdeel (venture) wordt gestart, gaat 49 procent van de 
aandelen naar de oprichter(s) daarvan en 49 procent naar het Rebel-collectief oftewel 
de holding. De resterende twee procent wordt ondergebracht bij Stichting Rebel Beheer. 

investeert het bedrijf, met name de holding, ook zelf in projecten. Het klassieke onderscheid tus-
sen adviseur, investeerder, financier en fondsmanager bestaat bij Rebel eigenlijk niet. ‘Adviseren, 
implementeren, investeren, ontwikkelen: de vorm past zich aan aan wat het meest op zijn plaats 
is,’ zegt Wout. Op ventureniveau wordt in principe niet geïnvesteerd. Samen met een buitenlandse 
participatiemaatschappij heeft Rebel een investeringsfonds opgebouwd met een beoogde omvang 
van 180 miljoen euro, zodat grotere investeringen gedaan kunnen worden, zoals in de A16 en de 
Afsluitdijk.
17  Daarnaast zijn er nog tientallen kapitaalvehikels.
18  Er wordt geen geconsolideerde jaarrekening gemaakt.

REBEL
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Geen enkele entiteit heeft dus een aandelenmeerderheid, en als er een conflict zou ont-
staan tussen het collectief en een venture (wat tot nu toe nooit is gebeurd), speelt laatst-
genoemde stichting een mediatorrol. Met de komst van nieuwe mede-eigenaars verwa-
tert het eigenaarschap van een venture. Wanneer er te veel aandeelhouders bij komen, 
wordt een venture meestal opgesplitst.

De gecentraliseerde backoffice-onderdelen, zoals het secretariaat, de marketing en de 
juridische ondersteuning, zijn ondergebracht in een apart bedrijfsonderdeel: Stichting 
Rebel Support. De medewerkers van deze stichting, die diensten verleent aan de ventu-
res, kunnen niet investeren in aandelen, omdat ze geen deel uitmaken van de ventures. 
Daarom is bedacht dat ze aandelencertificaten van de holding kunnen kopen. Daarnaast 
zijn performance targets afgesproken met de stichting; als de backofficemedewerkers 
die halen, krijgen ze van de rest van Rebel een bonus.

TUSSEN KAPITALISME EN COMMUNISME: IEDEREEN IS AANDEELHOUDER

Wout reflecteert op het bij Rebel gehanteerde principe dat waarde creë-
ren waarde delen is: ‘Wij overbruggen eigenlijk het gat tussen kapitalisme 
en communisme. Deze stelling gaat vrij ver, maar ik word daar alsmaar in 
bevestigd. Hét grote probleem van Friedrich Engels en Karl Marx was dat 
overwaarde afgeroomd werd door kapitaalverstrekkers en niet door arbeids-
verstrekkers. Wij verbinden de arbeid met het kapitaal. Iedereen deelt mee 
in de overwinsten die we genereren op basis van een grove inschatting van de 
arbeidswaarde die iedereen levert. Het kapitaal zonderen wij daarvan af. Alle 
kapitaalinbreng die wij nodig hebben of structureren doen we op marktcon-
forme basis. We voorkomen dat de overwinsten die we genereren in het ka-
pitaal landen. Door dat zo te doen, ben je in mijn beleving de lelijkste uitwas 
van het kapitalisme kwijt, terwijl je de voordelen ervan behoudt. Er zit hier 
onwaarschijnlijk veel ondernemerschap dat niet kapitaal op een zo productief 
mogelijke manier aan de slinger probeert te krijgen, maar bezig is met: hoe 
kan ik mijn eigen beelden en dromen, mijn eigen hoofd, zo creatief mogelijk 
waarde laten creëren?’

Gedeeld leiderschap en de invloed van het individu

De afwezigheid van hiërarchie betekent dat de inbreng van jonge nieuwkomers even 
belangrijk is als die van de gevestigde orde. Nieuwkomers worden gestimuleerd om hun 
eigen ideeën op tafel te leggen. Dat blijkt overigens niet altijd makkelijk voor pas afge-
studeerden of mensen die uit een traditionele bedrijfsomgeving komen. Maar iedereen 
wordt gelijkwaardig benaderd. Nicole: Ik denk dat dat heel erg bijdraagt aan het gevoel 

REBEL
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dat je er echt toe doet en dat jouw stem belangrijk is. Je werk wordt daarmee ook veel 
leuker.’ Niemand is meer de baas dan een ander. Het is wel zo dat in een venture sommi-
gen meer invloed hebben dan anderen, omdat ze meer aandelen hebben, maar er worden 
geen beslissingen genomen op basis van macht, alleen op basis van argumenten. Alles is 
in principe aanvechtbaar. Mensen mogen hun eigen nieuwsgierigheid volgen en hebben 
een grote mate van autonomie. Nicole: ‘Niemand zegt tegen jou: je moet dit project gaan 
doen. Je moet zelf aangeven of je iets leuk vindt en je je ergens in wilt ontwikkelen.’ 
Wout: ‘Als er in jezelf iets zit dat eruit moet aan innovatie, ga je er gewoon mee aan de 
slag.’ Door dit accent op nieuwsgierigheid is de organisatie voortdurend in beweging en 
slaat ze steeds nieuwe richtingen in.

VAN RONDGAAN MET DE PET NAAR WIELERCLUB 

Bart heeft kort geleden ruim een ton aan toezeggingen van collega’s gekre-
gen die in een bepaald project willen investeren. Het gaat in dit geval niet om 
Rebel-investeringen maar om investeringen van Rebel-medewerkers. Organi-
satorisch en procestechnisch is dit een vernieuwing, omdat het normaliter de 
holding is die investeert. 

In 2016 droeg het met de pet rondgaan bij aan de oprichting van BEAT Cycling 
Club, ’s werelds eerste professionele wielerorganisatie met een clubstructuur. 
Wout: ‘Iemand dacht: de wielerwereld, waar wielerploegen elke drie jaar van 
hoofdsponsor wisselen, is zo gek als een ui. Ik ga daar een alternatief systeem 
voor opzetten met een vereniging à la Feyenoord, en we gaan daar een prof- 
afdeling aan vast bouwen om het stabieler te maken. Dat is een heel andere 
manier om de wielerwereld te organiseren. Vervolgens heeft die persoon ge-
zegd: ik ga ermee aan de slag, vinden jullie dat als individuele Rebels leuk? Hij 
ging met de pet rond en heeft voldoende geld opgehaald om de eerste stappen 
op dat pad te kunnen zetten. En nu hebben we hier een wielervereniging op de 
eerste etage zitten.’

De strategie van het individu achterna
Er is geen overkoepelende Rebel-strategie. De medewerkers in de holding, waar het 
collectieve eigendom wordt geborgd, bemoeien zich vooral met investerings- en vernieu-
wingsvraagstukken als ‘willen we fondsmanager worden?’, niet met de strategie van de 
ventures. ‘Ik heb nog nooit een instructie of vraag of eis gekregen vanuit de holding over 
onze inhoudelijke koers’, aldus Bart. Strategische plannen voor de langere termijn wor-
den niet gemaakt. Nicole: ‘Het is goed om dat nog een beetje open te houden, zodat je 
ruimte hebt om andere kanten op te gaan. Juist als je het niet allemaal vast hebt liggen, 
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kan iedereen zijn eigen ontwikkeling doormaken.’ Waar Rebel als organisatie naartoe 
gaat, hangt nauw samen met de persoonlijke ambities van degenen die actief zijn bin-
nen de verschillende ventures. Bart: ‘Natuurlijk bewaken met z’n allen een beetje of een 
strategie ongeveer klopt. Als iemand ergens frikandel speciaal wil gaan verkopen onder 
het merk Rebel zal er wel discussie ontstaan. Maar in zijn algemeenheid volgen we de 
strategie van het individu.’ De ambities en strategieën van individuen hebben geleid tot 
vestigingen in onder meer Duitsland en de Verenigde Staten. Bart: ‘Dat kantoor in de 
VS kwam er omdat iemand binnen onze organisatie graag naar de VS wilde en daar een 
goed plan voor had. Nou, dan doen we dat. Er is niemand die hiërarchisch zou zeggen: 
we moeten daar een kantoor hebben. Dat geldt ook voor duurzame energie. Ik wilde 
duurzame energie doen, daarom doen we duurzame energie binnen Rebel.’

Omgekeerde democratie
Door de forse organisatiegroei beginnen er langzamerhand dingen te knellen, zoals te 
weinig parkeer- en kantoorruimten. Wout: ‘We beginnen daar wat aan te doen op het 
moment dat iemand er problemen mee krijgt en er zo gepassioneerd over is dat hij of zij 
zegt: ik ga er wat aan doen. Op een gegeven moment staan er twee of drie mensen op die 
zeggen: we gaan naar een groter pand, heeft iemand bezwaar? Normaal gesproken vindt 
iedereen dat prachtig. Waar we ons op getraind hebben, is dat we dat soort bewegingen 
gewoon in gang zetten, totdat er mensen gepassioneerd tegen beginnen te worden. En 
die zoek je dan op. Dus in plaats van dat je op een democratische manier een meerder-
heid probeert te vinden die de minderheid gaat overrulen, is hier de mores dat je juist 
gaat verbinden met degene die fundamenteel tegen jouw plan is. Dat past heel erg in 
de gedachte van met elkaar aan die why, dat hogere doel, blijven schuren. Totdat je het 
punt bereikt dat je zo fundamenteel anders naar de wereld kijkt dat je beter uit elkaar 
kunt gaan.’
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Rebel: what’s  
in a name?

Nicole van Gils: ‘ 
Je krijgt hier vanaf 
dag één al heel 
veel verantwoor-
delijkheid.’
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MASTERCLASSES, SKILL-SESSIES EN FUCKUP NIGHTS

De Rebel-ventures verschillen in hoe ze omgaan met besluitvorming, sa-
lariëring, beoordelingen, bonussen, recruitment, enzovoorts. Bij sommige 
ventures is er maandelijks traditioneel teamoverleg, terwijl andere ventures 
na verloop van tijd hebben gekozen voor alternatieve bijeenkomsten. Zo vindt 
bij RebelGroup Executives eens per maand een masterclass, skill-sessie of 
FuckUp night plaats, waarbij alle 25 medewerkers bij elkaar komen. De opzet 
van de masterclasses is om iemand van buiten voor inspiratie te laten zorgen, 
waarop intern wordt voortgebouwd. Tijdens skill-sessies deelt iemand die er-
gens in uitblinkt zijn of haar vaardigheid met de anderen. Tijdens de FuckUp 
nights worden dompers en missers met elkaar gedeeld. Dat herinnert de men-
sen van RebelGroup Executives eraan dat het bij iedereen wel eens mis gaat. Zo 
leert men van elkaar en wordt de kans op succes in de toekomst groter

Een zwerm spreeuwen

Wout vergelijkt Rebel met een zwerm spreeuwen. Net als bij Rebel is er in een zwerm 
geen leider. Spreeuwen zoeken elkaar, net als Rebels, op basis van een gedeelde why. 
Voor de zwerm gaat die why over overleven, voor Rebel is dat het streven naar maat-
schappelijke impact. Het collectief definieert bij Rebel de why, niet – zoals bij de meeste 
bedrijven – de top. Een andere overeenkomst die Wout ziet is dat Rebel bestaat uit ‘men-
sen die ieder op hun manier bedenken dat het bijdragen aan de zwerm meer oplevert dan 
iedere alternatieve opstelling.’ Bart vult de vergelijking met een zwerm aan: ‘Je beweegt 
met z’n allen in een bepaalde richting. Er is heel intensieve onderlinge afstemming zodat 
je niet botst. Af en toe vliegt er een vogeltje weg en dat mag. Soms komt er een vogeltje 
bij en dat is ook goed. Het is een soort geoliede chaos.’ De geschetste gang van zaken 
binnen Rebel is onderdeel van de cultuur geworden. Wout: ‘En omdat het onderdeel van 
de cultuur is, is niemand groter dan die cultuur. Dus we zijn echt een zwerm. De collecti-
viteit heeft het overgenomen van het individu.’

Binnen grote zwermen spreeuwen vormen zich soms subgroepen die elk hun eigen 
kant op gaan. Wanneer die groepen te groot worden, kunnen ze zich afsplitsen. Dit geldt 
ook voor Rebel: soms gaan ventures vanwege hun sterk autonome karakter hun eigen 
weg. ‘Wordt een venture te groot, dan wordt deze opgedeeld in verschillende teams of 
gesplitst. Dat laatste gebeurde bijvoorbeeld bij RebelGroup Advisory. Nicole: ‘Advisory 
was heel erg aan het groeien en liep tegen grenzen aan. Met ongeveer veertig man zelf-
sturend zijn, en allemaal je eigen ding doen zonder managementlaag, is best ingewikkeld. 
Toen is Advisory opgesplitst in losse BV’tjes.’ Haar eigen club, RebelGroup Executives, 
groeide in tien jaar tijd van tien tot 25 man/vrouw en werd opgesplitst in sectorteams 
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(Mobiliteit, Circulair en Zorg) van ongeveer acht medewerkers. Nicole: ‘We zijn nog één 
club, we hebben één begroting, maar om het behapbaar te houden hebben we drie teams 
waarin je je dagelijkse reilen en zeilen bespreekt.’ Ventures worden eerder gesplitst dan 
zwermen spreeuwen, doorgaans bij ongeveer 25 mensen. Dat heeft volgens Wout te ma-
ken met de natuurlijke schaal: ‘Boven de 25 moet je eigenlijk systemen gaan implemen-
teren en gaan bureaucratiseren, en daar houden Rebels niet van. Dan krijg je het effect 
dat het stroever begint te lopen, waarop groepen op een gegeven moment zeggen: laten 
we gewoon splitsen.’ Opgesplitste ventures kopen geen exclusiviteit of recht op bepaal-
de klanten. Bart: ‘Dat is omdat Rebel het hoogste doel is, en niet de clubjes die eronder 
zitten.’ 
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C
oncluderend

Bedrijf Rebel
Sector Advies en ontwikkeling
Medewerkers 200
Oprichting (inclusief voorgangers) 2002
Nieuwe manieren van organiseren Mede-eigenaarschap voorbehouden aan alle medewerkers; 

Holding heeft niet meerderheid van de aandelen
Nieuwe manieren van managen  
en leidinggeven

Gedeeld leiderschap; niemand stuurt anderen aan; besluiten 
op basis van passie en steekhoudende argumenten

Nieuwe manieren van werken Iedereen geeft zelf aan waaraan hij/zij wil werken en hoe zich 
te ontwikkelen; eigen nieuwsgierigheid achterna

Nieuwe manieren van samenwerken 
met externe partijen

Gezamenlijk investeringsfonds om grotere investeringen te 
kunnen doen

Bottom-up / top-down Onderscheid tussen ‘top’ en ‘bottom’ is niet te maken
Resultaten Verdubbeling van aantal medewerkers iedere 4 jaar

> Autonome eenheden moeten niet te groot worden, 

anders dreigt bureaucratie

> Aandeelhouder zijn in je eigen bedrijf werkt 

stimulerend

> In plaats van medestanders voor je initiatief zoeken 

kun je je ook verbinden met tegenstanders 

> In een organisatie met veel autonomie zijn gedeelde 

waarden cruciaal
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