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Benutten van alle ideeën en competenties 

Bedrijven en (publieke) instellingen kunnen alleen blijven bestaan en zorgen voor werkgelegenheid 

als zij zich permanent ontwikkelen. Zij moeten innoveren om steeds goed op de veranderende vraag 

van afnemers, klanten, cliënten of burgers te reageren of liever daarop vooruit te lopen. Zij moeten 

vernieuwen omdat nieuwe technologieën en of organisatieconcepten het mogelijk maken het 

product of de dienst sneller, beter, schoner, veiliger en goedkoper te leveren. Zij moeten sneller dan 

de concurrent zijn met deze innovaties om geen marktaandeel te verliezen. Voor deze uitdaging 

moeten alle competenties aanwezig in de organisatie, aangewend worden. 

Een ondernemingsraad die de continuïteit van zijn organisatie ter harte gaat, hamert op aandacht, 

middelen en capaciteit voor innovatie en roept hiervoor  ’alle hens aan dek’. Die OR pleit er bij de 

directie  voor het proces van innoveren zo te organiseren dat er ruimte is voor inbreng van ideeën 

en innovatieve competenties van alle werknemers. Participatie in het innovatieproces leidt niet 

alleen tot blijvende goede prestaties van de organisatie maar ook tot grote betrokkenheid van 

medewerkers, hun duurzame inzetbaarheid en blijvende waarde op de arbeidsmarkt en vooral tot 

plezier in het werk. Het is dus een sociale innovatie. 

In deze bijdrage zet ik uiteen hoe die ruimte in uiteenlopende arbeidssituaties gecreëerd kan 

worden en met diverse voorbeelden zal ik illustreren hoe sommige bedrijven en instellingen het nu 

doen. Ik zal ingaan op de vraag waarom dit een belangrijke sociale innovatie is. De OR is opvallend 

afwezig in de good practices op dit gebied.  Ik zal dan ook in het laatste deel de vraag beantwoorden 

waarom ondernemingsraden hiervan wel werk zouden moeten maken en hoe dat kan.  

 

Participatief innoveren 

 

Een bedrijf of instelling kan participatief innoveren op vele manieren organiseren, maar je kunt drie 

clusters van aanpakken onderscheiden die meer op elkaar dan op de andere vorm lijken. De eerste 

vorm is ‘ideeënmanagement’, de tweede is ‘crowd sourcing’ en de derde is het invoeren van nieuwe 

vormen van management en organisatie die ruimte bieden in het werk zelf voor innovatie van 

onderop. 

 

Ideeënmanagement 

Bij ideeënmanagement gaat het in essentie om een systeem waarmee alle ideeën van medewerkers 

over verbeteringen van proces, product, dienst, marktbenadering of markt worden verzameld. 

Daarnaast is er een procedure voor hoe die ideeën worden beoordeeld, geselecteerd en verder 

                                                           
1
 Deze bijdrage is gebaseerd op het bij het NCSI gemaakte en door Van Gorcum uitgegeven boek: Organiseren 

van Innovatie. Praktijkvoorbeelden van innovatiekracht van binnenuit. (2011) Fietje Vaas & Barbara Scheld.  
 



worden geleid als ze een kans maken om uitgewerkt te worden. Ook is vaak geprotocolleerd wat en 

hoe teruggekoppeld wordt naar de idee-indiener en wat zijn of haar rol verder kan zijn. Inderdaad, 

het is de gedigitaliseerde vorm van een ideeënbus. En in sommige gevallen is het zelfs de 

rechtstreekse opvolger van de oude ideeënbus. Dat geldt bijvoorbeeld voor het 

ideeënmanagementsysteem van Tata-Steel  IJmuiden, met als voorloper de ideeënbus die sinds 

1950 bij Hoogovens IJmuiden bij de poort hing.  

En is dat dan innovatief? De innovativiteit hangt af van de manier waarop deze ideeën en de 

indieners daarvan worden betrokken in het innovatiemanagement in die organisatie. Bij Tata Steel 

gaat dat niet zo veel  verder dan vroeger. Het meest interessante  effect van het ideeënmanagement 

bij Tata Steel is dat veel medewerkers gespitst zijn op vernieuwingen en verbeteringen in de 

werkprocessen (minder vaak in producten of markten) waardoor de innovatiekracht groter wordt. 

En dat komt doordat je met een idee kans maakt op een beloning in geld enerzijds en anderzijds op 

de erkenning dat jouw idee een grote besparing of kwaliteitsverbetering voor het bedrijf oplevert 

waar je trots op kunt zijn. 

 

Maar bij andere bedrijven is het ideeënmanagement het begin van een innovatieproces waarin het 

winnende idee verder wordt ontwikkeld met de indiener van dat idee (en zijn/haar team).. Dat geldt 

bijvoorbeeld bij Deloitte (zie kader).  

 

Een medewerker van Deloitte had het idee om een softwarepakket te ontwikkelen waarmee 

bedrijven een beeld van zich zelf uit de reacties op social media kan opbouwen. Hij kreeg de 

gelegenheid om het idee met een team te ontwikkelen, te testen en op de markt te brengen. 

 

Aanpak 

Om innovatie binnen de organisatie levend te houden is het volgens Deloitte Innovation nodig om 

de organisatie actief in beweging te zetten. Medio 2008 startte daarom de eerste innovatie 

campagne. Voor de aftrap van de campagne werden de liften van de grote Deloitte kantoren 

omgebouwd tot douchecabines, want onder de douche krijg je de beste ideeën. 

Voor het winnende idee werd rond de ideehebber een ontwikkelteam gevormd; zij kregen tijd, geld 

en support om het idee uit te werken. 

 

Organiseren van innovatie 

In 2007 werd Deloitte Innovation BV binnen Deloitte opgericht als apart onderdeel  binnen de 

holding. De doelstelling van Deloitte Innovation is om de firma te stimuleren en te faciliteren om 

voortdurend duurzame (blijvende) groei  te creëren met nieuwe dienstverlening. Deloitte Innovation 

is niet alleen verantwoordelijk voor het stimuleren tot innovatie maar ook voor de inhoudelijke 

aansturing van het innovatieproces. Dit bestaat onder meer uit het coachen van de teams in het 

innovatie portfolio. 

 

Resultaten 

De innovatiecampagne in 2008, met als thema de Lift, leverde 220 ideeën op en 8 winnende 

concepten. De opbrengst van de campagne uit 2010, was 270 met 8 winnende concepten. Beide 

campagnes en afgeleide ideeën resulteerden in de eerste miljoenen euro’s omzet. 

 



Verwijzing 

Zie voor een uitgebreidere beschrijving hoofdstuk 5 in het boek Organiseren van innovatie. Het 

hoofdstuk is te downloaden via: www.kennisbanksocialeinnovatie.nl  

 

In Nederland wordt ideeënmanagement niet in heel  veel  bedrijven of instellingen toegepast. De 

Belastingdienst had een ideeënmanagementsysteem dat ook andere publieke diensten – zoals de 

gemeente Rotterdam – inspireerde, maar is er mee gestopt. De Belastingdienst wil gerichter met 

medewerkers aan de oplossing van bepaalde problemen werken en daarbij gebruik maken van een 

Future Center. Dit Future Center functioneert  in de processen van ideevorming en -uitwerking als 

zenuwcentrum, en kloppend hart; het kan duwen, aanhalen en prikkelen. 

In Duitsland echter hebben 5000 bedrijven en instellingen zo’n systeem. En dat aantal lijkt te groeien 

vooral omdat bedrijven door de ideeën van medewerkers miljoenen konden besparen. Bedrijven als 

Bosch, Siemens, Deutsche Telecom en Volkswagen waren koplopers. Dit blijkt uit een studie van het 

trainings- en adviesbureau Deutsche Institut für Betriebswirtschaft (DIB).En het blijkt dat de 

ontwikkeling van dergelijke systemen vaak door de ondernemingsraad is gedaan.  (Zeggenschap 

september 2011). 

 

Sterktes, zwaktes en dilemma’s van ideeënmanagement 

Het sterke van ideeënmanagement is dat het open, breed en laagdrempelig is. Iedereen binnen een 

organisatie kan een idee indienen; dat houdt in potentie iedereen scherp op mogelijke 

vernieuwingen.  Al lijkt het wel nodig om dat te ondersteunen door acties en campagnes, zoals 

Deloitte dat bijvoorbeeld doet. 

Maar die lage drempel  is tevens ook een zwak punt, want rijp en groen aan ideeën kan binnen 

komen en die moeten allemaal aan dezelfde procedure worden onderworpen. Dat is niet erg 

efficiënt. 

Behalve de idee-indiener is er niet bij voorbaat een probleemhebber die geïnteresseerd is. In 

sommige bedrijven wijst men daarom al heel snel in de procedure het ingediende idee toe aan de 

meest waarschijnlijke probleemhebber. In andere organisaties probeert men de kwaliteit van de 

instroom te verhogen. Daar spoort men bijvoorbeeld de idee-hebbers aan om hun idee eerst in hun 

team te bespreken en het zo mogelijk meteen samen uit te voeren of het voor indiening, te 

verbeteren.  

Een punt van discussie is het belonen van een goed idee met geld. Sommigen zeggen ‘het is je werk 

om mee te denken over vernieuwing, dat moet niet extra beloond worden’. In sommige gevallen 

(bijv. bij Waterschap de Dommel) is afgesproken dat alleen ideeën die niet over het eigen 

werkterrein gaan, voor een prijs in aanmerking komen. Maar daarmee verlies je het voordeel dat de 

werknemer over zijn eigen werk waarschijnlijk de meeste en de meest praktische ideeën voor 

verbetering heeft.  Anderen menen dat in organisaties waar voor van alles bonussen worden 

uitgedeeld ( vooral aan de top) daar mag een goed idee van een medewerker ook beloond worden. 

Dat geldt zeker als het idee het bedrijf een (grote) besparing oplevert. 

Een laatste bezwaar is dat ideeënmanagement het accent en de aandacht op het genereren van 

ideeën legt, waar voor innovatie veel meer aandacht voor het realiseren van ideeën nodig is.  

De beste oplossing voor deze problemen lijkt het belonen van de indiener van een winnend idee met 

een budget, tijd en deskundige ondersteuning zodat hij of zij het idee verder kan ontwikkelen en tot 

en met de implementatie uitwerken.  

 



Crowd sourcing 

Bij crowd sourcing wordt de massa (crowd) als bron (source) voor de oplossing van een probleem of 

vraagstuk beschouwd. Men maakt gebruik van de ‘wisdom of the crowd’ (Surowiecki, 2004).   Crowd 

sourcing als vorm voor participatief innoveren verschilt van ideeënmanagement in dit opzicht dat er 

een probleem is waar iemand een oplossing voor zoekt. Het kan natuurlijk ook gaan om een 

uitdaging waarvoor een nieuwe aanpak wordt gezocht, zoals het opstellen van de nieuwe 

meerjarenstrategie bij TNO (zie kader).  De probleemhebber kan definiëren wat de crowd is en dat 

mede laten bepalen door de reikwijdte van het probleem: alle medewerkers in de organisatie of een 

organisatie-onderdeel, wel of niet de ingehuurde medewerkers, misschien ook bepaalde 

toeleveranciers of afnemers.  

Crowd sourcing is nieuw en populair sinds er steeds meer van social media gebruik gemaakt wordt. 

Maar ik heb geen onderzoek gevonden naar de mate van toepassing ervan in bedrijven of 

instellingen. 

Bij crowd sourcing luistert de formulering van de vraag heel nauw. Maar als die vraag goed is 

gesteld, levert het een veel hoger percentage bruikbare ideeën op dan ideeënmanagement. De kans 

is groot dat zo’n idee ‘geadopteerd’ wordt door iemand of een instantie die kan investeren in de 

uitwerking en implementatie.   

Soms wordt de crowd niet alleen uitgenodigd om ideeën in te brengen, maar ook om op ideeën van 

anderen te reageren en eventueel verbeteringsvoorstellen te doen. Het publiek kan ook op de 

ideeën stemmen en zo een ‘publiekswinnaar’ aanwijzen.  

 

 

De Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO heeft haar 

meerjarenstrategie voor 2011-2014 voor een deel door crowd sourcing vastgesteld. Via een 

‘strategieblog’ konden alle medewerkers input leveren. 

 

Aanpak 

Het weblogtraject was een aanvulling op het proces waaraan een Strategische adviesgroep al 

begonnen was. De groep leverde een basistekst die voor ongeveer 70% af was. Deze tekst werd op 

het weblog geplaatst, en alle medewerkers van TNO werden uitgenodigd om commentaar te 

leveren en suggesties te doen voor deze basistekst. Daarnaast was het mogelijk om compleet 

nieuwe onderwerpen in te brengen. 

 

Organiseren van innovatie 

De doelstelling van het Strategieblog was tweeledig. Enerzijds wilde men komen tot een betere 

meerjarenstrategie door een interne crowdsourcing en anderzijds was het doel om het draagvlak 

voor de strategie onder medewerkers te vergroten. Een bijkomend voordeel van het blog bleek dat 

medewerkers ook van andere afdelingen zagen waar ze mee bezig waren. 

 

Resultaten 

Er zijn veel kleine aanpassingen gedaan in de teksten, en er zijn een paar compleet nieuwe 

proposities naar boven gekomen. De bottum-up tot stand gekomen propositie Duurzaam Leren, 

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

de medewerkers meegelezen op het weblog, 15% heeft actief bijgedragen en 87% van de 

medewerkers vond het een goed initiatief en zou zoiets weer willen zien. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/James_Surowiecki


 

Verwijzing 

Zie voor een uitgebreidere beschrijving hoofdstuk 7 in het boek Organiseren van innovatie. Het 

hoofdstuk is te downloaden via: www.kennisbanksocialeinnovatie.nl 

 

 

Sterktes, zwaktes en dilemma’s van crowd sourcing 

Crowd sourcing is een aantrekkelijke manier om snel over een probleem of vraagstuk een brede 

input van ideeën en oplossingen te krijgen. Het heeft als effect dat er door een grote maar 

betrokken groep over het vraagstuk wordt nagedacht en draagt mede daardoor bij aan het creëren 

van draagvlak voor de oplossingen. 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 aanpakken van een probleem of vraagstuk met duidelijke grenzen. 

Een nadeel ten opzichte van ideeënmanagement is dat het niet oproept tot het indienen van ideeën 

die opkomen bij mensen in de organisatie die problemen ervaren die het management mogelijk 

helemaal niet ziet. Een nadeel ten opzichte van het open organiseren en managen als vorm, is dat 

het een actie is. Het is iets eenmaligs en het leidt verspreid in de organisatie tot initiatieven van 

mensen die ideeën hebben, graag meedenken en actief zijn op social media. Maar het doet geen 

beroep op alle medewerkers om van uit hun functie en rol in de organisatie mee te denken. Het 

draagt zodoende  niet veel bij aan het blijvend verhogen van het innovatief vermogen in de 

organisatie. 

 

Nieuwe vormen van management en organisatie 

In sommige bedrijven of instellingen kunnen medewerkers in hun dagelijks werk ook met 

vernieuwing van hun eigen werk en product of dienst bezig zijn. Doordat medewerkers steeds 

betrokken worden bij vernieuwingen en de verantwoordelijkheid krijgen die past bij hun taken en 

positie, zijn ze ook geneigd om over hun werk na te denken en komen zo vanzelf met ideeën of 

oplossingen voor problemen. In deze bedrijven is sprake van management op basis van vertrouwen 

in de medewerkers en hun professionaliteit. Het werk is zo georganiseerd dat medewerkers kunnen 

overzien wat hun eigen taken en verantwoordelijkheden in het hele proces bijdragen aan het 

product of de dienst voor de klant. Vaak wordt er gewerkt in zelfsturende teams. Dat zijn de 

overeenkomsten maar daarbij zijn er grote verschillen in hoe het participatief innoveren vorm wordt 

gegeven. 

Zo komt het voor dat de teams door een speciale functionaris (bijv. de ‘coördinator Verbeteren en 

Vernieuwen’ bij Hoppenbrouwers, zie kader) op het spoor van innoveren worden gezet en dat er 

projectgroepen of cross functionele teams worden gevormd om een mogelijke vernieuwing uit te 

werken.  

De uitdaging om met vernieuwing bezig te zijn in het dagelijks werk komt ook vaak voort uit een 

algemeen thema dat meestal van boven af in het bedrijf of de instelling centraal wordt gesteld, zoals 

‘veiligheid’, een ‘visie op zorg’ of ‘klimaatneutrale productie’. Zo’n visie verbindt de medewerkers 

door de organisatie heen, waardoor de communicatie verbetert en gemakkelijker verbeteringen in 

de keten worden gerealiseerd, nieuwe combinaties mogelijk worden en cross functionele 

verbeterteams gevormd. 

   

Hoppenbrouwers is een elektrotechnisch installatiebedrijf werkzaam op diverse vakgebieden zoals 



industriële automatisering, utiliteit en woningbouw. 200- 220 medewerkers en gemiddeld 100 

tijdelijke medewerkers per jaar werken in resultaatverantwoordelijke teams. Er is veel aandacht 

voor de ontwikkeling van de medewerkers.  

 

Aanpak 

Sinds 2008 heeft Hoppenbrouwers een Coördinator Verbeteren en Vernieuwen in dienst. Dat 

onderstreept dat het bedrijf verbeteren en vernieuwen als een continu proces ziet. Het zoeken naar 

een oplossing voor een probleem of de uitwerking van een idee wordt cross functioneel bij een 

team van medewerkers neergelegd. 

 

Resultaten 

In 2011 zijn 62 ideeën ingediend. 5 grote en 5 kleine verbeterprojecten zijn gestart. Er zijn forse 

kostenbesparingen gerealiseerd en slimmere werkprocessen geïmplementeerd. De 

medewerkerstevredenheid is verbeterd en het kwaliteitsniveau is hoger geworden. 

 

Verwijzing 

Zie voor een uitgebreidere beschrijving hoofdstuk 10  in het boek Organiseren van innovatie. Het 

hoofdstuk is te downloaden via: www.kennisbanksocialeinnovatie.nl 

 

 

Sterktes, zwaktes en dilemma’s van nieuwe vormen van management en organisatie 

In organisaties waarin door structuur, cultuur en leiderschap ruimte is voor medewerkers om ook 

aan vernieuwing bij te dragen, worden ideeën van medewerkers 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 

organisatie.  

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.  

 

Participatief innoveren en sociale innovatie 

 

Het begrip ‘participatief innoveren’ introduceer ik hier voor het actief betrekken van medewerkers 

in het innovatieproces dat loopt van ideeënverzameling, via selectie van ideeën tot en met het 

realiseren en – als het om nieuwe producten of diensten gaat - het op de markt brengen van de 

innovatie.   

Is dit nu een sociale innovatie in de betekenis van ’een vernieuwing in de arbeidsorganisatie en in 

arbeidsrelaties die leidt tot verbeterde prestaties van de organisatie, meer werkplezier en 

ontplooiing van talenten’? Dat is de definitie die het NCSI hanteerde. In mijn favoriete definitie – die 

van de Task force Sociale Innovatie van de ministeries van EZ en SZW uit 2005 – staat er nog een 

tussenzin in. ‘Sociale innovatie is de vernieuwing van de arbeidsorganisatie én de maximale 

benutting van de competenties van medewerkers die leidt tot ………’ Met deze definitie is het 

antwoord gemakkelijk te geven. Alle drie de besproken vormen zijn er op gericht de competenties 

van medewerkers meer en beter te benutten.  



Maar is er ook sprake van vernieuwing van de arbeidsorganisatie en de arbeidsrelatie? Daar waar 

het gaat om nieuwe vormen van management en organisatie, is dat zeker het geval. Maar geldt dat 

ook voor het ideeënmanagement en voor crowd sourcing? Ik acht het op zijn minst een (tijdelijke) 

verandering in de arbeidsrelatie. Een medewerker die een idee inlevert of een oplossing uitwerkt 

voor een probleem of vraagstuk dat niet direct voortkomt uit de uitvoering van de eigen taken, gaat 

om de hiërarchische of functionele relatie heen en hij of zij wordt niet meer alleen gewaardeerd (en 

beloond) op de taakuitvoering en functieniveau maar op wat deze persoon los daarvan op basis van 

zijn of haar inzichten en competenties kan inbrengen ergens in het proces van voortbrenging en 

waarde vorming.  

Maar hoe zit het dan aan de ‘output’ kant van de definitie? Want die is voor sociale innovatie ook 

essentieel. Een vernieuwingen moet  leiden tot verbeteringen in de prestaties van de organisatie én 

ontplooiing van talenten en werkplezier om ‘sociale innovatie’ te mogen heten; het gaat om ‘win – 

win’. 

Verbetering  van de prestaties van de organisatie kan een aantal vormen hebben: vermindering van 

de kosten, verhoging van de opbrengsten, verhoging van de arbeidsproductiviteit en vergroten van 

het marktaandeel.  Maar het gaat ook om een structurele verbetering van het vermogen om door 

innovaties de concurrent voor te blijven door sneller, beter en goedkoper producten of diensten te 

leveren door innovatie; dat is een verhoging van de innovatiekracht.  

Bedrijven die ideeënmanagement hebben, rapporteren geweldige kostenbesparingen voortkomend 

uit ideeën van medewerkers, maar ook kwaliteitsverbeteringen en verbetering van de veiligheid. 

Bedrijven en instellingen die bedreven zijn in het toepassen van crowd sourcing, kunnen snel 

originele oplossingen voor complexe vraagstukken vinden en toepassen. Bedrijven en instellingen 

die door vernieuwd management en organisatie ruimte bieden voor participatief innoveren winnen 

aanmerkelijk in innovatiekracht. 

 

Kijken we tenslotte naar de ontplooiing van talenten en het werkplezier dan verdwijnt alle twijfel 

over de vraag of participatief innoveren wel sociale innovatie is. Bij alle drie de vormen die ik 

hierboven beschreven heb, krijgen de deelnemende werknemers heel veel kansen om hun talenten 

in brede zin te ontplooien. En waar je ook komt om het participatief innoveren te observeren en te 

beschrijven, daar word je getroffen door de trots ende betrokkenheid die en het plezier dat de 

deelnemers uitstralen.  

 

Een rol voor de ondernemingsraad 

 

Waarom nu niet? 

In de voorbeelden die we beschreven hebben in het boek Organiseren van innovatie, spelen de 

ondernemingsraad noch de vakbond een rol. En dat zelfde geldt voor de afdeling HR of P&O. Deze 

voorbeelden zijn ons aangereikt vanuit het netwerk van het NCSI, waarin mensen die werken in de 

sfeer van het HR-beleid en vakbonden rijk vertegenwoordigd waren. Als er goede voorbeelden zijn 

van participerend innoveren met een rol voor HR, ondernemingsraden of  vakbonden, hadden ons 

die zeker bereikt. 

 

We stellen vast dat het leveren van ideeën en het participeren in het innovatieproces zich afspelen 

in het primaire proces. Lijnmanagers, een projectgroep of een stafafdeling die speciaal voor het 

bevorderen van innovatie is ingesteld, sturen of coachen het proces. Het is een vorm van directe 



participatie (Korevaar, 2011), de indirecte of vertegenwoordigende participatie staat er buiten. Dat 

is niet noodzakelijk het geval; dit is wat we vonden bij onze voorbeelden. Maar er zijn wel 

verklaringen voor het niet participeren bij innovatie van ondernemingsraad.  

 

De wet op de ondernemingsraden geeft de ondernemingsraad een dubbele doelstelling mee, 

namelijk letten op de belangen van het bedrijf of de instelling én op de belangen van de 

medewerkers. En in dat verband heeft de ondernemingsraad ook instrumenten meegekregen in de 

vorm van artikelen die bepalen dat de ondernemingsraad moet worden geïnformeerd en mag 

adviseren over strategie en beleid. Maar in de praktijk zijn de ondernemingsraden in meerderheid de 

natuurlijke partner van de afdeling HR geworden en beperken ze hun bemoeienis tot vraagstukken 

van sociaal beleid. Zij kiezen bij voorkeur voor onderwerpen die te maken hebben met arbeidstijden, 

arbeidsomstandigheden en de personele gevolgen van reorganisaties en fusies (Van het Kaar & Smit, 

2006). Sterker, uit het onderzoek van Van het Kaar en Smit komt naar voren dat OR-leden voor het 

spelen van een strategische rol te weinig tijd, informatie en scholing hebben. Bovendien ervaren zij 

weinig support daarbij vanuit hun achterban en hebben ze het gevoel dat hun bestuurders hen 

onvoldoende serieus nemen.  

De ondernemingsraden hebben zich vooral ontwikkeld als partner van de vakorganisaties; dat is één 

van de mogelijke vier scenario’s die Van het Kaar en Smit schetsen. Wellicht kiezen de 

ondernemingsraden bewust of onbewust de veilige kant in het dilemma dat Arie Groeneveld, 

bestuurder van de Industriebond NVV midden jaren ‘70 schetste als: “geen kilo verantwoordelijkheid 

voor een ons medezeggenschap”.  

 

Maar is participeren in het innovatieproces eigenlijk wel in alle gevallen te beschouwen als een 

participatie in een proces van strategieontwikkeling, zoals ik dat in de vorig alinea impliciet doe? 

Laten de voorbeelden van hierboven niet zien dat het vaak gaat om (kleine, maar niet onbelangrijke) 

innovaties in de arbeidsorganisatie, in de toepassing van techniek in het arbeidsproces, in het 

verbeteren van de klantcontacten of de werkafspraken, systemen of protocollen…? Het gaat gewoon 

over het werk en hoe dat beter, prettiger, schoner of goedkoper kan en daar zijn de medewerkers 

vaak heel deskundig in.  Maar de ondernemingsraden houden zich daar verre van, dit in navolging 

van de vakbonden die daarin een lange traditie in hebben (Warning, 2008). 

Ook voor deze keuze kunnen de hierboven aangehaalde  gevleugelde woorden van Arie Groeneveld  

worden aangevoerd. En elders in dit boek zijn door Pot, Peltzer en Xavier nog andere dilemma’s 

beschreven die helpen deze keuzes van ondernemingsraden te begrijpen.  

Innovaties kunnen leiden tot efficiënter werken of zijn daarvoor zelfs bedoeld. En als zij niet gepaard 

gaan met uitbreiding van de afzet, dan zijn er minder medewerkers nodig.  Innovaties kunnen er toe 

leiden dat bepaalde vakkennis overbodig wordt. Innovaties hebben winnaars en verliezers. 

Werknemers die individueel  participeren in het innovatieproces staan daar niet bij stil. Ze doen mee 

omdat ze zich ergeren, omdat ze denken dat het slimmer kan, omdat ze een goed idee hebben, 

omdat ze er wat van denken te kunnen leren, omdat ze betrokken zijn. Ondernemingsraden en 

vakbonden vragen zich terecht af: kunnen of moeten we die medeverantwoordelijkheid 

aanvaarden? 

 

 

Waarom wel? 



De ondernemingsraad moet krachtens de WOR ‘twee heren dienen’. Het belang van de 

onderneming of de organisatie en het werknemersbelang. Maar je beroepen op de wet is niet een 

voldoende argumentatie en wellicht ook niet een juiste.  

Er zijn andere argumenten. Eerst de algemene: waarom zou de ondernemingsraad zich met het 

innovatieproces in de organisatie moeten bemoeien? En dan de specifieke: waarom zou de 

ondernemingsraad zich actief moeten inzetten voor participatief innoveren? 

 

Innoveren is nodig voor de lange termijn overleving van een organisatie. Organisaties die in het 

productieproces geen gebruik maken van de nieuwste technologie en de daarvoor vereiste 

arbeidsorganisatie zullen worden weggevaagd door concurrenten die dat wel doen, omdat de 

innoverende bedrijven sneller, beter en goedkoper kunnen produceren. Bedrijven of instellingen die 

niet slimmer gaan werken zullen het verliezen van bedrijven en instellingen die dat wel doen. 

Organisaties die hun interne en externe flexibiliteit niet verhogen zullen het op den duur niet 

redden. Bedrijven die niets doen om nieuwe markten te veroveren met nieuwe producten of 

diensten, zullen op den duur worden overruled. Organisaties die niet samenwerken in de keten en 

met kennisinstellingen gaan op den duur ten onder. 

Kortom: ondernemingsraad je kunt er maar beter bij blijven! Zorg er voor dat jouw onderneming 

innoveert en dat doet op een manier en in een tempo die ook het medewerkersbelang dient.  

 

In Thema 5 over Sociale Innovatie pleit Peltzer voor een nieuwe aanpak voor de ondernemingsraad. 

In die aanpak bevordert de ondernemingsraad de dialoog met de ondernemer juist over de 

toekomst van de onderneming en het beter functioneren nu. Volgens het Platform Innovatieve 

Medezeggenschap (PIM) moet een bredere interpretatie van artikel 24 van de WOR dat mogelijk 

maken.  

Bij voorkeur worden ook toeleveranciers, klanten en vakbonden in deze dialoog betrokken. In de 

bijdrage van Pot, Peltzer en Xavier elders in dit themanummer wordt in dit verband  gesproken van 

‘arbeidsverhoudingen die op cocreatie zijn gericht’. In de geschiedenis zijn grootse voorbeelden te 

vinden van ondernemingsraden die met ‘werknemersplannen’ kwamen voor productvernieuwingen 

die de onderneming nieuwe overlevingskansen zouden bieden (Vaas & Pot, 2008). Een voorbeeld is 

Smit Ovens BV.  

De ondernemingsraad kan er zo aan bijdragen dat er kans op behoud van werkgelegenheid is. 

De ondernemingsraad zou er voor moeten pleiten dat de arbeidsorganisatie ruimte biedt voor het 

benutten van de ideeën en potenties van de medewerkers en dat er uitdagende functies zijn. Dan 

kunnen medewerkers zich ontwikkelen en hun talenten ontplooien in hun werk, dan kunnen zij hun 

weg vinden binnen de organisatie of op een goede manier buiten de organisatie een nieuwe baan 

vinden. Zo voorkom je niet dat mensen boventallig worden, maar je zorgt er voor dat ze blijvend 

ontwikkelen en willen blijven ontwikkelen. De ondernemingsraads strategie ontwikkelt zich dan in 

de richting van – in termen  Van het Kaar en Smit - ‘strategische medezeggenschap in de keten’ en 

‘medezeggenschap in organisatieontwikkeling’.  

 

Vanuit de positie van de ondernemingsraad is het, zelfs als zo’n dialoog op gang gekomen is, moeilijk 

om veranderingen in de arbeidsorganisatie te bevorderen. Maar daarvoor bieden juist de hier 

geschetste vormen van participatief innoveren aanknopingspunten. 

 

Een bij de organisatie passende vorm kiezen 



In traditionele organisaties waar nog niet veel is veranderd om het vakmanschap, de ideeën en de 

inzichten van medewerkers te benutten, kan de ondernemingsraad voorstellen om een systeem 

voor ideeënmanagement in te voeren. De drempel is daarvoor heel laag en het voordeel voor bedrijf 

en werknemers is gemakkelijk uit te leggen. Het ontwikkelen van een online systeem is niet 

ingewikkeld en er zijn talloze voorbeelden voor.  De ondernemingsraad kan in overleg met de 

bestuurder de spelregels afspreken, ook daarvoor kan inspiratie worden ontleend aan vele 

voorbeelden. 

Het biedt voorts allerlei aanknopingspunten om meer activiteiten er om heen op te tuigen. Zo kan er 

een campagne worden opgezet om ideeën op te roepen, een wedstrijd om het beste idee te kiezen 

met feestelijkheden en publiciteit. Het verder ontwikkelen van het idee al of niet door de 

ideehebber of een team rondom hem of haar, kan door het bedrijf gevolgd worden. Kortom het 

biedt aanleiding genoeg voor het creëren van nieuw elan, vergroten van de saamhorigheid en de 

betrokkenheid. Het is heel duidelijk waarom bij de 5000 bedrijven in Duitsland die een systeem voor 

ideeënmanagement hebben en gebruiken er zo velen juist van de ondernemingsraad afkomstig zijn, 

zoals hierboven al gemeld.  

 

Crowd sourcing leent zich erg goed om voor vraagstukken die naar boven zijn gekomen, bijvoorbeeld 

in de dialoog van de organisatie met haar stakeholders, aan een grote groep mensen in en om de 

organisatie voor te leggen. Men kan er voor kiezen om de ingebrachte oplossingen en ideeën een 

periode lang voor het publiek open te stellen en zo de voorstellen door ervaringsdeskundigen te 

laten verbeteren. Ook deze vorm van participatief innoveren is laagdrempelig al vergt ze enige 

bekendheid en vaardigheid in het omgaan met social media. Het biedt eveneens allerlei 

aanknopingspunten voor evenementen en publiciteit.  

 

Bij de derde vorm gaat het om het bieden van ruimte in de arbeidsorganisatie en stimulansen vanuit 

het management om - als het ware ‘online’ - tijdens het werk met ideeën te komen. Dan kunnen 

medewerkers of teams ideeën of plannen naar voren brengen voor het verbeteren, veiliger of 

groener maken van het proces Het kan ook gaan om de verbetering van de samenwerking met 

andere afdelingen of met toeleveranciers of de transactie naar klanten. Het kan nieuwe producten 

of diensten betreffen.  

Voor de ondernemingsraad die zo’n vernieuwing van de arbeidsorganisatie en de arbeidsrelatie 

nastreeft, kan dit wel een ambitieus plan zijn. Maar als het gelukt is de dialoog op gang te brengen 

waar we het hier boven over hadden, dan is er een kans om deze ambitie te realiseren. En dan 

hebben we het echt over sociale innovatie. 
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