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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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Creatief directeur 
Jan Hoetmer  
verleent Eerste  
Hulp Bij Ideeën.

Meer dan 1400 
medewerkers ver-
enigen zich in de 
ideeëncoöperatie 
rondom één doel: 
innovatie.
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19  NedTrain was een zelfstandig onderhoudsbedrijf van spoorwegmaterieel. Sinds 
2017 valt NedTrain, onder de nieuwe naam NS Onderhoud & Service, onder de Neder-
landse Spoorwegen (NS).

Rijkswaterstaat
Miljoenen euro’s besparing, sterk verbeterde 

werkprocessen en gemotiveerde medewerkers. 

Innoveren met de werkvloer, het grote broertje 

van de ideeënbus, heeft Rijkswaterstaat heel 

wat opgeleverd. Maar hoe organiseer je zoiets 

succesvol in een grote en gelaagde organisatie?

Ideeënbus 2.0? Nee hoor, ‘innoveren met de werkvloer’ (in managementtaal: em-
ployee-driven innovation)  gaat een stuk verder. Het concept begint al aardig aan po-
pulariteit te winnen. Zowel in de wetenschappelijke literatuur als in managementboe-

ken en -bladen wordt er aandacht aan besteed. Er ontstaan ook steeds meer initiatieven 
en varianten. Maar eenvoudig is het niet. Innoveren met de werkvloer vergt een andere 
manier van organiseren en een moderne manier van leidinggeven. Het vraagt vaak veel 
van medewerkers maar kan ook veel opleveren, zowel in bedrijfseconomische zin als 
in termen van een hogere betrokkenheid, persoonlijke voldoening en ontwikkeling van 
medewerkers. De ervaringen bij Rijkswaterstaat, waar sinds 2012 een programma voor 
innovatie met de werkvloer draait, onderstrepen dat. 

Boter bij de Vis

Als controller bij het toenmalige NedTrain19 was Jan Hoetmer verantwoordelijk voor een 
zeer ordentelijk proces. Zijn wereld bestond uit cijfers, verwerkt tot ratio’s, tabellen en 
grafieken in rapportages. Tot hij in 2007 door toenmalig directeur Gerard van As werd 
gevraagd om een innovatieprogramma voor medewerkers op te zetten. En hoewel alles 
bij de ‘manager creatieve bedrijfsvoering’ nu draait om creativiteit en ondernemerschap, 
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20  Bron: https://www.persberichten.com/persbericht/70605/-Mijn-Idee-zorgt-voor-be-
trokken-werknemers-NedTrain

blijft hij een beetje controller. Dus kunnen wij nu een complete business case voor in-
novatie vanaf de werkvloer optekenen, voorzien van cijfermateriaal van NedTrain en 
Rijkswaterstaat.

Het begon in 2007 bij NedTrain met de eerste Boter bij de Vis-show. Dat was een Dra-
gon’s Den-achtige setting waar medewerkers hun ideeën voor verbetering van werkpro-
cessen konden presenteren. In de jury zat ook directeur Van As. De jury stelde ter plekke 
de benodigde middelen – veelal bestaande uit tijd, geld en contacten – ter beschikking 
voor de verbetervoorstellen. De indiener moest zijn of haar idee met ondersteuning van 
een innovatiecoach zelf verder ontwikkelen. Dat een indiener ‘ondernemer van zijn eigen 
idee’ wordt, blijkt na twaalf jaar nog steeds essentieel voor succesvolle innovatie vanaf 
de werkvloer.

 
FEITEN EN CIJFERS NEDTRAIN

3.200 medewerkers, 30 locaties
4 fte ideeënmanagementteam
70 personen opgeleid tot innovatiecoach
12 locaties met ideeënmanagers

RESULTATEN INNOVATIEPROGRAMMA 2007-2012:

± 6.000 ideeën ingediend
± 30% ideeën verwezenlijkt
Doorlooptijd gemiddeld 8 weken
± €  11 miljoen kostenbesparing

In 2012 krijgt Jan de kans om eenzelfde programma bij Rijkswaterstaat op te zetten. 
NedTrain is dan inmiddels meer dan 6.000 ideeën rijker, waarmee het bedrijf tien tot 
twaalf miljoen euro heeft weten te besparen. ‘Maar belangrijker nog is het feit dat uit ons 
medewerkersbetrokkenheidsonderzoek blijkt dat werknemers zich meer betrokken zijn 
gaan voelen bij ons bedrijf,’20, aldus Van As. Voor Jan smaakt dat naar meer en binnen no 
time staat de eerste Boter bij de Vis-show bij Rijkswaterstaat op de rol.

RIJKSWATERSTAAT
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Klein beginnen

Jan past het concept dat indie-
ners van een idee ondernemer 
van hun eigen idee worden 
ook toe bij Rijkswaterstaat. 
Wat hij ook bij NedTrain heeft 
geleerd, is dat het programma 
kleinschalig moet beginnen, 
met fysieke bijeenkomsten 
met een ‘jury’ met directiele-
den. Een andere les is: begin 
met medewerkers die dicht op 
het operationele proces zitten, 
geef ze persoonlijke begelei-
ding van een innovatiecoach 
en zet het programma flink 
in de schijnwerpers met een 
‘liveshow’. Bij NedTrain leidde 
dat ertoe dat in de eerste anderhalf jaar 72 ideeën werden ingediend waarvan er maar 
liefst 54 werden uitgevoerd. Ook bij de Weginspecteurs Verkeer en Watermanagement 
van Rijkswaterstaat werkt het initiële succes aanstekelijk en neemt het aantal partici-
perende medewerkers snel toe. In 2013 wordt dan ook de volgende stap gezet met de 
ontwikkeling van het ideeënmanagementsysteem Mijn Idee. Vanaf dat moment kunnen 
medewerkers hun ideeën via intranet indienen en zelf de voortgang van de beoordeling 
volgen.

Sindsdien worden via Mijn Idee maandelijks meer dan veertig nieuwe ideeën inge-
diend. Na een eerste beoordeling worden de indieners gekoppeld aan een ideeënmake-
laar. Die makelaarsrol is een vervolg op de rol die ideeëncoaches speelden bij NedTrain. 
Zij hadden als voornaamste opdracht het ondersteunen van individuele medewerkers bij 
het uitwerken en verder brengen van hun idee. De rol van ideeënmakelaar is meer een 
verbindende. Rijkswaterstaat is een complexe organisatie en het blijkt niet altijd eenvou-
dig om de juiste expertise of de juiste opdrachtgevers te vinden voor een bepaald idee. 
Ideeënmakelaars helpen de idee-indiener om zijn of haar weg te vinden binnen Rijkswa-
terstaat en zelfs daarbuiten. 

Klein beginnen en successen in de schijnwerpers zetten, dat hielp om voldoende en-
thousiasme te ontwikkelen. Met hands-on begeleiding en persoonlijke inzet kon een 
belangrijk obstakel worden omzeild: de weerstand bij lijnmanagers. Vaak merkten die bij 
innovatieprojecten van hun medewerkers vooral de verstoring van het productieproces 
op. De groei van het programma naar steeds meer onderdelen van Rijkswaterstaat bracht 
het ook onder de aandacht van het topmanagement. Op een gegeven moment kreeg Jan 
de vraag: ‘Hoe kun je zien dat innovatie leeft bij Rijkswaterstaat?’ Hij antwoordde dat er 

RIJKSWATERSTAAT
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dan veel ideeën worden ingediend. ‘Kunnen we dat in een KPI vatten?’ Voordat Jan het 
wist, werden 350 managers ‘opgezadeld’ met een extra key performance indicator in 
hun pakket: 0,2 ideeën per medewerker per jaar, waarvan 0,2 verwezenlijkt. Dat werd de 
manager creatieve bedrijfsvoering niet in dank afgenomen en heeft het programma meer 
kwaad dan goed gedaan. Tegenwoordig wordt de KPI niet meer afgerekend. Wel blijft de 
monitoring van de medewerkersparticipatie een belangrijk instrument voor Rijkswater-
staat.

De ideeëncoöperatie

Een methode die Jan vaak gebruikt om het oplossend vermogen van medewerkers aan 
te spreken, is de HKW-vraag: ‘Hoe kunnen we …?’ Met de nadruk op we, om van het 
probleem een gedeeld probleem te maken. De HKW-vraag werd hem zelf in 2015 ook 
gesteld: hoe kunnen we het innovatieprogramma borgen in de organisatie? Bij NedTrain 
bleek het programma dusdanig te worden omarmd door medewerkers en leidinggeven-
den dat het na Jans vertrek succesvol is blijven draaien. Maar hoe kun je de continuïteit 
borgen zonder afhankelijk te zijn van een enthousiaste kartrekker? Hoe maak je zo’n 
programma iets dat van de hele organisatie is? Het antwoord bleek te zijn: een ideeënco-
operatie voor en door medewerkers. 

Voor en door medewerkers
De missie van de ideeëncoöperatie van Rijkswaterstaat is om ervoor te zorgen dat me-
dewerkers worden gehoord, gezien en geholpen als zij kansen zien voor verbetering en 
vernieuwing in het eigen werk en dat van anderen. Uiteraard met als doel om Rijkswa-
terstaat beter te laten presteren. 

De Ideeën Coöperatie kent inmiddels meer dan 1400 ‘leden’, afkomstig uit alle gele-
dingen van de organisatie. Ook de directeur-generaal is lid. Leden beloven hun ideeën 
waar te maken en anderen te helpen hun ideeën waar(devol) te maken. In ruil daarvoor 
krijgen zij een startkapitaal van duizend euro om een idee te verwezenlijken. De coö-
peratie kan besluiten om dat te verhogen tot vijfduizend euro voor een eerste test. De 
indiener wordt in deze fase niet meer alleen ondersteund door een ideeënmakelaar maar 
ook door andere coöperatieleden. Zodra een idee voldoende ontvankelijk is gebleken, is 
het moment daar om lijnmanagers te verleiden. Als ideeën meer voldragen zijn en ze het 
productieproces niet erg verstoren, groeit hun steun, is de ervaring. 

De coöperatie kent een tweekoppige directie. Naast Jan, de creatief directeur, is er een 
zakelijk directeur, Marleen Teunissen. Marleen heeft een lange staat van dienst binnen 
de organisatie en ziet deze baan als een uitgelezen kans om haar kennis en ervaring aan 
het eind van haar loopbaan te verzilveren voor Rijkswaterstaat. ‘En vooral: om daarmee 
iets te betekenen voor de medewerkers van Rijkswaterstaat.’ De coöperatie is volgens 
haar ‘geen speeltje van de directeur-generaal’. Ze heeft dan ook gezorgd voor financie-
ring voor de eerste drie jaar en een besluitmandaat. Dat betekende één extra arbeids-
plaats (bovenop de drie die er al waren, gekoppeld aan het lean-programma van Rijks-
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waterstaat). Daarnaast is er zo’n 300.000 euro beschikbaar om zelfstandig te investeren 
in kleinere projecten (tot vijfduizend euro, daarboven wordt de businesscase voorgelegd 
aan de directeuren van het hoofdproces waarop een project betrekking heeft). Naast de 
eigen medewerkers heeft de coöperatie zo’n zestien ideeënmakelaars, verspreid over de 
organisatie. Zij staan niet op de loonlijst van de coöperatie, maar krijgen wel een met het 
lokale management afgesproken tijdsbudget om hun rol te vervullen.

 

Zakelijkheid is troef
Elk kwartaal legt Marleen verantwoording af aan het topmanagement van Rijkswater-
staat (het bestuur en de groepsraad). Daarin rapporteert ze enerzijds over het aantal 
ingediende ideeën en anderzijds over specifieke ideeën die al veel impact hebben of 
juist aandacht nodig hebben. In een cijfermatige rapportage worden de in het desbetref-
fende kwartaal opgepakte ideeën ingedeeld naar acht verschillende baten. Die baten 
hebben allemaal een directe link met de bedrijfsdoelstellingen van Rijkswaterstaat (zie 
bovenstaand taartdiagram). Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen incasseerbare en 
niet-incasseerbare baten. In samenwerking met de bedrijfseconomen is een model ont-
wikkeld om de bedrijfseconomische waarde van de meest impactvolle projecten op een 
simpele manier te kwantificeren. 

Vergroting 
veiligheid (54)

Vergroting 
klantwaarde (60)

Vergroting werknemers 
tevredenheid (75)

Financiële 
baten (32)

Overig (23) Verspilling werkproces 
verminderen (147)

Vergroting duur-
zaamheid (24)

Maatschappelijke 
meerwaarden (21)

Verbetering imago (19)

AANTAL VERWEZENLIJKTE IDEEËN SINDS DE OPRICHTING VAN DE IDEEËN- 
COÖPERATIE (2015), OPGESPLITST NAAR BATEN
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Recent is begonnen met het rapporteren van het aantal opschaalbare ideeën. Dat zijn 
verbeteringen die Rijkswaterstaat-breed uitgerold kunnen worden en per definitie dus 
een flinke impact kunnen hebben in de 9.200 zielen tellende organisatie. Anderzijds 
wordt dus ook op inhoud gerapporteerd. Dat gaat dan vaak over opvallende ideeën – 
de ‘pareltjes’ – of over idee-implementaties die een steuntje in de rug nodig hebben. 
‘Zo was daar twee jaar geleden het idee om een energiecoöperatie voor medewerkers 
op te zetten. Die medewerkers zouden dan een deel van hun loon kunnen investeren 
in bijvoorbeeld zonnepanelen op door Rijkswaterstaat aangelegde bouwwerken. Een 
mooi idee om de assets van Rijkswaterstaat te benutten en tegelijkertijd het duurzaam-
heidsbewustzijn bij medewerkers te stimuleren. Maar dat idee had nogal wat voeten in 
de aarde. Zo moest met het ministerie van Binnenlandse Zaken worden overlegd om de 
arbeidsvoorwaarden aan te passen. Daarvoor is het netwerk van een zakelijk directeur 
en de Rijkswaterstaatdirectie nodig.’ Uiteindelijk bleek het idee overigens niet haalbaar. 
Juridisch was het zeer lastig. Daarnaast is Rijkswaterstaat vergunningverlener aan derde 
partijen en de eigen belangen zouden verstrengeld kunnen raken met die van bijvoor-
beeld energiemaatschappijen. 

Een ander idee – Vitale Assets, een programma om te voorspellen wat het beste mo-
ment voor onderhoud is – heeft wel mede dankzij de inzet van de directie van de coö-
peratie het levenslicht gezien. Marleen: ‘Dat dreigde van de ene tafel naar de andere te 
worden doorgeschoven. We vonden dat dit niet mocht wegvallen en toen heb ik het zelf 
opgepakt, in mijn rapportage onder de aandacht gebracht en in het bestuur gevraagd wie 
hiervoor als eigenaar wilde fungeren.’

 
FEITEN EN CIJFERS RIJKSWATERSTAAT

9.200 medewerkers
€ 4,5 miljard budget voor ‘veilig,
leefbaar en bereikbaar land’
Baten 2017: € 2,4 miljard
Resultaat 2017: € 27,8 miljoen

RESULTATEN INNOVATIEPROGRAMMA 2012-2019:
Sinds 2012: 3.586 ideeën ingediend door 1.875 personen
Sinds oprichting Ideeën Coöperatie (september 2015):
1.418 leden/vrienden
1.974 ideeën ingediend door 950 medewerkers
456 ideeën (23%) verwezenlijkt, 476 nog lopend
€ 10 miljoen besparingen door kleine ideeën
€ 50 miljoen besparingen door grote ideeën
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Ruimte geven voor innovatie 
wordt bij Rijkswaterstaat 
heel letterlijk genomen.

 Idee-ondernemer Bram Sturm: 
‘Die beeldenkakafonie en het 
gevaar dat dat met zich mee-
brengt, dat moet gewoon opge-
lost worden. Daar gaat het mij 
om.’
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De uitdagingen zitten in de organisatie

Het relaas van de indieners van ideeën laat ook de uitdagingen van Rijkswaterstaat 
zien. Het is een grote, complexe organisatie met een lange geschiedenis en een grote 
zichtbaarheid voor het publiek.  Zo’n organisatie biedt van nature niet altijd de vrijheid 
en ruimte voor procesverstoringen die je nodig hebt voor innovaties. De coöperatie kan 
weliswaar versnelling aanbrengen in de eerste fasen van idee-ontwikkeling, maar uitein-
delijk moeten ideeën toch in de operationele lijn worden uitgevoerd. Leidinggevenden 
geven nog niet altijd de tijd en ruimte aan medewerkers om als ‘ondernemers’ met een 
bepaald idee aan de slag te gaan. Zo’n idee leidt vaak tot verstoring van het operationele 
proces, of er is simpelweg niet voldoende capaciteit om iemand uit de lijn weg te halen. 
En als de leidinggevende zelf al voldoende tijd en ruimte beschikbaar heeft, zijn er nog 
de ambtelijke molens die een uitvoeringsorganisatie van de overheid kenmerken. De 
kritiek die indieners hebben op de stroperige processen is vaak terecht, constateert Mar-
leen.

Met de komst in 2017 van de nieuwe directeur-generaal, Michèle Blom, werd een koers 
ingezet die directeuren en managers prikkelt om meer tijd en ruimte vrij te maken voor 
vernieuwing. Zowel het draaien van productie als innovatie horen bij het werk. Innovatie 
moet overigens wel specifiek gericht zijn op een aantal inhoudelijke thema’s. Vernieu-
wing met behulp van ideeënmanagement gaat volgend jaar mogelijk uit het management-
contract. De uitdaging is dan om het ‘verklaren van een kwantitatieve KPI’ om te buigen 
naar een serie inspirerende gesprekken. De ervaringen rond de ideeën-KPI leerden dat 
zo’n kwantitatieve focus eerder afleidt van dan bijdraagt aan het doel. De beoogde ge-
sprekken gaan juist wel over dat doel, over de thema’s die bij Rijkswaterstaat spelen, 
hoe innovatieve medewerkers daaraan kunnen bijdragen en hoe leidinggevenden uit de 
spagaat van de operationele efficiëntie kunnen komen. Want ook al werkt de ideeëncoö-
peratie bottom-up, de steun van de leidinggevenden blijft onmisbaar.

DE ERVARINGEN VAN EEN INDIENER (1)

Innovatie vanaf de werkvloer kan veel opleveren voor de organisatie. Maar het 
vraagt ook veel, van medewerkers én leidinggevenden. De beloning die daar 
tegenover staat, is vaak intrinsiek, oftewel: moet uit de indiener zelf komen.

Gilbert Westdorp, senior adviseur Netwerkmonitoring, kan daarvan meepraten. 
Hij heeft een achtergrond als controller en accountant. Niet zo vreemd dus dat 
hij zich afvroeg hoeveel storingen er precies waren in bewegende infrastruc-
tuur als bruggen en sluizen, en dat hij geen genoegen nam met het antwoord 
dat men dat eigenlijk niet zo goed wist. Hij verbaasde zich enigszins over het 
lage energiebewustzijn van zijn werkgever en de beperkte energiebesparende 
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maatregelen die werden getroffen. Dat zette Gilbert op het spoor van een idee 
dat inmiddels tot ver buiten Rijkswaterstaat navolging heeft gekregen. Het is 
met subsidie uit Brussel ingebed in een ontwikkelprogramma met diverse be-
drijven en kennisinstellingen.

Het idee is op zichzelf eenvoudig: door goed naar het energieverbruik van een 
brug of sluis te kijken tijdens een beweging, kun je zien of alles nog naar beho-
ren werkt. Vergelijk het energieverbruik met dat van vergelijkbare installaties en 
voeg informatie toe over windrichting en waterstand en je kan uit analysetools 
halen of de brug onderhoud nodig heeft. In de praktijk is dat natuurlijk razend 
complex, maar een werkende oplossing zou op zeer veel belangstelling kunnen 
rekenen. Maar daar was het Gilbert niet in eerste instantie om te doen. Hij zag 
gewoon een kans om het werk van zijn collega’s, het monitoren en onderhouden 
van bewegende infrastructuur, beter te laten doen tegen lagere kosten.

De Ideeën Coöperatie heeft hem enorm geholpen om zijn idee uit te voeren. 
Dat gebeurde door hem tijdens een innovatiebootcamp op weg te helpen. Tij-
dens deze bootcamp werd hij geprikkeld om zijn idee nader te concretiseren 
en naar sponsors te zoeken. Een sponsor werd al snel gevonden in de directie 
van Rijkswaterstaat. Behalve met  richtinggevende vragen kwam die ook met 
een concrete opdracht: voer een pilotstudie uit en stel een plan van aanpak op 
voor heel Rijkswaterstaat. Dat zette de zaak goed in gang en bracht Gilbert de 
middelen om zijn idee verder uit te werken. Dat ging niet altijd van een leien 
dakje. Hij heeft  financiering bijeen moeten sprokkelen bij diverse bedrijfson-
derdelen en zelfs uit Brussel. Daarnaast liep het innovatieproces soms domweg 
stroef. Innoveren komt neer op 20 procent inspiratie en 80 procent transpiratie, 
zo heeft Gilbert ervaren. Proberen, blijven geloven in je idee, heel veel deuren 
langsgaan, medestanders zoeken en net zolang doorgaan tot het wel lukt: dat 
is de enige aanpak die werkt. Grote organisaties als Rijkswaterstaat hebben het 
voordeel dat er veel middelen beschikbaar zijn, maar er zijn ook veel mensen 
die ergens over gaan of ergens iets van vinden. Het is uiteindelijk gelukt, maar 
heeft Gilbert heel wat slapeloze nachten gekost. Toch zou hij het zo weer doen. 
Dat hij de ruimte, de middelen en het vertrouwen kreeg om als ondernemer 
van zijn eigen idee op te treden, heeft veel voor hem betekend. ‘Je helpt gewoon 
om je eigen werk beter te maken.’ Het leverde niet alleen concrete besparin-
gen op voor Rijkswaterstaat vanwege beter getimed onderhoud, ook voor zijn 
collega’s waren er directe voordelen. ‘Zij kunnen nu veiliger werken omdat er 
meer bekend is over eventuele storingen. En omdat onze voorspellingen hier-
door betrouwbaarder zijn geworden, hoeven we ook minder vaak op ongelegen 
momenten op pad.’  Minstens zo belangrijk voor het werkplezier is dat onder-
houdswerk veel gerichter kan worden uitgevoerd.
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Hoe is het Gilbert verder vergaan? Het idee is inmiddels door asset managers 
omarmd en verder doorontwikkeld. Gilbert zelf werd zo enthousiast dat hij een 
deel van zijn tijd als ideeënmakelaar aan de slag ging binnen Rijkswaterstaat. 
Uiteindelijk legde dit zoveel beslag op zijn tijd dat deze rol niet meer paste in 
zijn eigenlijke functie. Hij is nu ideeënmakelaar af. Maar het lijkt een kwestie 
van tijd totdat de volgende ingeving zich aandient.

DE ERVARINGEN VAN EEN INDIENER (2)

Begin 2017 stapt Bram Sturm, in het dagelijks leven hoofdoperator in de Nau-
tische Centrale Neeltje Jans, in een bus die zijn leven op zijn kop zal zetten. 
De bus brengt hem naar een spinning-marathon in Rotterdam. Brams oog valt 
op de monitor die in het dashboard van de chauffeur is ingebouwd. Op zich is 
het een gewone monitor, maar het beeld is zo mooi. Bram werkt dagelijks met 
monitors op zijn werkplek, maar bij dit camerabeeld lijkt het alsof de camera 
recht boven de bus hangt. Eén overzichtsbeeld toont de complete omgeving 
van de bus. Bij navraag blijkt dat dit beeld gevormd wordt door stitching. 
De chauffeur legt uit: ‘De beelden van vier camera’s op de bus worden in de 
computer aan elkaar geplakt. Ik zie nu alles wat er rondom mijn bus gebeurt, 
voetgangers, fietsers en auto’s. Dat scheelt een hoop ongelukken en bijna-on-
gelukken.’
In de Nautische Centrale Neeltje Jans bedienen steeds zes operators in drie-
ploegendienst twaalf sluizen en bruggen. In de bedienruimte komen de ca-
merabeelden van al deze sluizen en bruggen binnen. Aan de hand van deze 
beelden beoordelen de operators of een deur of een brug in gang kan worden 
gezet. Maar de beelden tonen steeds maar een deel van het geheel, vanuit ver-
schillende hoeken. Soms sluiten ze niet goed op elkaar aan, soms wordt een-
zelfde object verschillende keren weergegeven door verschillende camera’s. 
Dan vaart een schip op het ene beeld van links naar rechts en op het andere 
van rechts naar links. Het is aan de operators om uit deze beeldkakafonie op te 
maken of een sluis of brug dicht of open kan. 

Wat een cursus al niet teweeg kan brengen 
‘We hebben het hier over mensenlevens,’ vertelt Bram gedreven. ‘Een inschat-
tingsfout kan levensgevaarlijke situaties opleveren. Je zult dat jacht maar niet 
zien en toch de sluisdeur van 150 ton onbeveiligd naar beneden laten gaan. 
Dat schip wordt gewoon naar de bodem geduwd. Natuurlijk, we zijn hiervoor 
opgeleid en goed getraind. Maar het is heel intensief in je hoofd, dat constant 
moeten interpreteren van beelden,  zeker bij slecht weer.  Je mag geen mo-
ment verslappen. En als er een ongeluk gebeurt, is vaak de eindconclusie dat 
de sluiswachter wel niet goed opgelet zal hebben. Terwijl het cameraoverzicht 
gewoon niet goed is!’
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Na het zien van de beelden in de bus is Bram ervan overtuigd dat dit een oplos-
sing kan zijn voor alle op afstand bediende objecten. In februari 2017 dient hij 
zijn idee, om de beelden van de sluiscamera’s te stitchen, in via ideeënsysteem 
Mijn Idee. Bram wordt aangemoedigd om het verder uit te werken, als onder-
nemer van zijn eigen idee. Maar dat ziet hij, als klein radertje onderin de orga-
nisatie, niet zitten. Het idee lijkt daarmee een vroegtijdige dood te sterven.
Tot hij in maart deelneemt aan een cursus ‘inspirerend leiderschap’. Alle deel-
nemers moeten een presentatie van achttien minuten houden over een door 
hen gekozen onderwerp. Bram presenteert zijn stitching-idee en de toehoor-
ders zijn onder de indruk. Na afloop is iedereen het eens: hier móet een vervolg 
aan worden gegeven. En dus trommelen de cursisten alle relevante leidingge-
venden en deskundigen op voor de slotpresentatie van de vijfdaagse cursus. 
Iedereen is aanwezig en de authentieke presentatie van Bram doet z’n werk. De 
bus gaat rijden!

Hobbels op de weg 
‘Het heeft me heel veel energie, geduld en doorzettingsvermogen gekost,’ zegt 
Bram achteraf.  Maar dat waartoe hij zichzelf eerst niet in staat achtte - als een 
ondernemer de boer op gaan met zijn idee - bleek na de leiderschapscursus 
eigenlijk vanzelf te gaan. Om meer bedrijven te betrekken bij de ontwikkeling 
van het idee, zet Bram berichten op LinkedIn. Hij houdt een lijst bij van geïnte-
resseerden of mensen die iets voor hem kunnen betekenen. Daarmee roept hij 
in het hele land belangstelling op. Binnen Rijkswaterstaat helpt een adviseur 
van de ideeëncoöperatie hem tactisch te opereren. Op een bijeenkomst wijst 
iemand hem op de directeur-generaal van Rijkswaterstaat en legt Bram haar 
zijn idee voor. Dat werkt en het balletje begint steeds harder te rollen. 
Ondanks het bestaan van de ideeëncoöperatie heeft Bram het niet altijd even 
gemakkelijk gevonden om zijn idee te verkopen. ‘Mensen als ik lopen tegen 
muren op. Dan verlies je energie en vertrouwen. Al die tussenlagen in de or-
ganisatie werken vertragend en demotiverend. Het is maar goed dat ik toen 
net die cursus deed.’ Hij heeft een tip voor managers: ‘Luister echt naar me-
dewerkers die met een idee komen. Ze komen daar niet voor niets mee. Als je 
niet luistert, komen ze misschien nog één keer, maar daarna ben je ze kwijt.’  
Binnenkort hoopt Bram een dagje van plek te wisselen met de directeur-ge-
neraal, als onderdeel van een programma om de afstand tussen de top en de 
werkvloer te verkleinen. Wat hij gaat doen als hij op haar stoel zit, weet hij nog 
niet zo goed. ‘Ik vind het belangrijker dat zij één dag op mijn stoel zit, dat zij 
ervaart met wat voor camerabeelden wij bruggen en sluizen moeten bedie-
nen. Dat zij die beeldenkakafonie ondergaat en het gevaar ziet dat die met zich 
meebrengt. Dat moet gewoon opgelost worden. Daar gaat het mij om.’
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Innovatie vanaf de werkvloer: Tien lessen

De volgende tien algemene lessen kunnen worden getrokken uit de twaalf jaar ervaring 
met ‘innovatie vanaf de werkvloer’ bij NedTrain en Rijkswaterstaat:
• Complimenten zijn belangrijk. Geef zowel de indiener van een idee als zijn/haar lei-

dinggevende – die het al dan niet bewust mogelijk heeft gemaakt – een compliment.
• Taal is belangrijk. Een idee dat het niet haalt is een ‘rakeling’ (en verdient ook een 

compliment). 
• Steun (van de directie én van direct leidinggevenden) is belangrijk. Ontzorg leiding-

gevenden zo veel mogelijk (dus minimaliseer verstoringen) en verleid hen met voldra-
gen ideeën. Met zichtbare aandacht en inzet vanuit de top komt een innovatieprogram-
ma écht van de grond.

• Het gaat niet alleen om grote ideeën. Er is geen garantie op grote klappers (al had 
Rijkswaterstaat er één van 40 miljoen euro en één van 10 miljoen euro). Wel garande-
ren veel ideeën veel verbeteringen en – minstens zo belangrijk – een grote betrokken-
heid van medewerkers. 

• Hoe operationeler, hoe beter. Organisaties met fysieke werkzaamheden hebben veel 
concrete verbetermogelijkheden die het dagelijks werk van medewerkers vergemak-
kelijken. Operationele medewerkers zien innovatie niet altijd als een vanzelfsprekend 
onderdeel van hun werk. Met een programma dat juist hen aanspreekt, komt ook van 
de werkvloer een stroom aan verbeteringen.

• Verzin een list. De creativiteit en het vermogen om een idee tot werkelijkheid te bren-
gen, zitten niet altijd in één persoon. Daar moet je in het proces iets op verzinnen. Laat 
een medewerker zijn of haar idee niet alleen indienen, maar vraag deze persoon ook 
om de eerste stap naar de verwezenlijking zelf te zetten. Ga daarna in gesprek: wat wil 
en kun je zelf betekenen voor het idee en wat of wie heb je nodig?

• Betrek de leiding bij wat- en hoe-vragen. Op bestuursniveau moet scherp zijn: wat wil 
men bereiken en waarom? Dat geeft direct focus. Betrek vervolgens onmiddellijk de 
businessmanagers bij de plannen. Zij gaan immers over het ‘hoe’.

• Het gaat niet om premiejagen. Probeer innovatie niet in een KPI te vatten. Geef ook 
geen percentage van de kostenbesparing als premie aan een indiener. Het leidt tot 
scheve gezichten en de échte motivatie komt bovendien uit het vertrouwen dat iemand 
krijgt om een idee zelf door te ontwikkelen.

• Medewerkers zijn (heel) zuinig met middelen. Bij NedTrain was aan 54 ideeën een 
totaalbudget van 2,5 miljoen euro toegekend. Van dat bedrag werd uiteindelijk slechts 
280.000 euro gebruikt. Medewerkers doen veel in eigen tijd en met eenvoudige midde-
len. 

• Cijfers zijn één ding, maar verhalen doen er ook toe. Vertel de verhalen van idee- 
indieners om hen in het zonnetje te zetten en anderen te stimuleren ook ideeën in te 
dienen. Koppel de resultaten van verbeterprojecten aan de grote thema’s van de orga-
nisatie en aan de bedrijfseconomische doelstellingen.
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Het ideale ‘innovatie vanaf de werkvloer’-proces:  
Van idee tot opschalen

1 Een medewerker dient zijn of haar idee eenvoudig in via het 
intranet.

2 Een klein team van ideeënmanagers beoordeelt snel of het 
idee voldoende nieuw en valide is om door te gaan en rap-
porteert dit aan de indiener.

3 Het idee en de indiener worden aan een ideeënmakelaar  
gekoppeld. Laatstgenoemde neemt contact op met de in-
diener en samen zoeken zij de benodigde deskundigheid bij 
elkaar. 

4 Tijdens een intakegesprek beoordelen de indiener en de  
deskundigen het plan op zijn merites (wat zijn de slaagkan-
sen, wat is de financiële impact) en nemen ze de go/no-go 
beslissing. 

5 Een eerste testversie van het idee wordt uitgewerkt:  
kan het werken?

6 Het lijnmanagement wordt bij het proces betrokken:  
informatie over het idee wordt gedeeld en de juiste  
besluitvormingskanalen worden doorlopen. 

7 Een werkend prototype wordt ontwikkeld en getest:  
werkt het echt?

8 Het idee en de business case worden uitgewerkt. 

9 Het idee wordt opgeschaald en geïmplementeerd.
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C
oncluderend

Bedrijf Rijkswaterstaat
Sector Semipubliek
Medewerkers 9.200
Oprichting (inclusief voorgangers) 1798
Nieuwe manieren van organiseren Introductie vanideeënmakelaars (horizontale rol) en van Ideeën 

Coöperatie (1.000 leden)
Nieuwe manieren van managen  
en leidinggeven

Ideeënmanagementsysteem en innovatiecoaches; indieners 
van ideeën worden idee-ondernemers

Nieuwe manieren van werken Empowerment van personeel; leidinggevenden worden 
geprikkeld om tijd te reserveren voor innovatie

Nieuwe manieren van samenwerken 
met externe partijen

(-)

Bottom-up / top-down Innovatie vanaf de werkvloer (vorm, inhoud), met steun  
vanuit de top

Resultaten Kostenbesparingen ca. 60 miljoen; 500 ideeën  
per jaar, waarvan ca. 25% verwezenlijkt

> Begin klein bij innoveren met de werkvloer, en zet 

successen in de schijnwerpers 

> Een organisatorische inbedding, bijvoorbeeld in de 

vorm van een ideeëncoöperatie, is belangrijk

> Verleid en ontzorg leidinggevenden, anders ervaren 

zij innoveren als verstorend

> Vertrouwen en ruimte geven aan medewerkers is 

stimulerender dan hen financieel belonen
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