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Voorwoord

Ondanks de aanhoudende crisis zijn de hightech sectoren van de Zuid-Nederlandse economie “Leading 

in technology” en “booming”. Innovatieve ondernemingen, onderwijsinstellingen en overheden weten 

in nauwe samenwerking voortdurend alert in te spelen op veranderende omgeving en mogelijkheden. 

De komende tien jaar zal de wereld ingrijpender veranderen dan de afgelopen eeuw, zo zijn de voor-

spellingen. Technologisch is er steeds meer mogelijk, het is fantastisch om te zien. Er is zelfs sprake van 

een technologische revolutie. 

Wie daarin mee wil, moet intern de zaak wel goed op orde hebben. Veel bedrijven zullen hun organi-

satiestructuur en cultuur ingrijpend moeten veranderen om aansluiting te houden. Leiderschap en zeg-

genschap zijn hierbij de belangrijkste thema’s. 

Van 2009 tot en met 2011 kon het Brabantse, Zeeuwse en Limburgse MKB zich met ondersteuning 

van subsidie laten adviseren over sociale innovatie. Juist het MKB - kweekvijver voor innovaties - komt 

nauwelijks toe aan innovaties op gebied van werkprocessen en talentontplooiing. Door met behulp van 

externe adviseurs gericht aandacht aan deze thema’s te geven, kregen de deelnemende bedrijven een 

‘boost’ die veel heeft opgeleverd. Ondernemers en medewerkers zagen de productiviteit, maar ook het 

werkplezier stijgen, soms zelfs op spectaculaire manier. 

Deze eindevaluatie laat zien hoe sociale innovatie zich manifesteert binnen de deelnemende bedrijven. 

Wat hebben de verschillende activiteiten opgeleverd? En welke succesfactoren zijn te benoemen? Tot 

slot is er aandacht voor het belang van dit subsidie-instrument en zijn er aanbevelingen voor sociale 

partners, branche- en ondernemingsverenigingen, kennisinstellingen en overheden.

Sociale innovatie staat ook de komende jaren op de agenda van de samenwerkende partijen in  

Zuid-Nederland. Daarom beveel ik de ervaringen in dit rapport van harte bij u aan.

Bert Pauli

Gedeputeerde Economische Zaken en Bestuur van de Provincie Noord-Brabant

In deze publicatie beschrijven we de ervaringen met sociale innovatie van een groep Zuid-Nederlandse 

MKB-ondernemers. Zij hebben allen gebruikt gemaakt van de MKB-subsidieregeling Sociale Innovatie-

advies van het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2007-2013 (OP-Zuid). 
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1 Een subsidieregeling sociale 
innovatie voor het MKB

In dit eerste hoofdstuk treft u informatie aan over sociale innovatie- het wat en waarom. Vervolgens 

beschrijven we het kader, doelstelling en de werkwijze van de MKB-subsidieregeling Sociale Innovatie-

advies van het OP-Zuid. Tot slot lichten we toe hoe de evaluatie van de sociale innovatie subsidie-

regeling is aangepakt.

 

Wat is sociale innovatie en waarom is het belangrijk?
Sociale innovatie is een innovatie gericht op vernieuwing van de arbeidsorganisatie en arbeidsvoor-

waarden. Het doel is het verbeteren van de productiviteit en kwaliteit bij bedrijven én het beter 

benutten van de talenten van werknemers. Het is een begrip dat vele facetten en definities1 kent maar 

onderstaande begrippen zien we steeds weer terug keren:

 

© PSW 2011

De rol van medewerkers is cruciaal bij sociale innovatie. Bedrijven maken gebruik van hun betrokken-

heid en investeren in hun kennis. Zo kunnen bestaande patronen en structuren in organisaties 

vernieuwd of doorbroken worden. Het resultaat is een verbetering van het bedrijfsrendement en meer 

werkplezier.

Om uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden, zullen bedrijven wel aan de slag moeten gaan met 

sociale innovatie. Tekorten aan vakspecialisten (met name techniek) en een vergrijzings- en ontgroe-

ningproblematiek, vragen om een nieuwe aanpak. Ook een juiste balans tussen werk en privé wordt 

steeds belangrijker gevonden, zeker door de nieuwe generatie. Daarnaast hebben we te maken met 

een complexe en dynamische omgeving, een markt die steeds meer maatwerk en flexibiliteit vraagt en 

is er internationale concurrentie. Al deze externe trends en ontwikkelingen hebben hun weerslag op de 

interne organisatie; organisaties zullen hiermee moeten gaan ‘dealen’. 

1  Voor een overzicht zie F. Pot, ‘Sociale innovatie: historie en toekomstperspectief’, Tijdschrift voor 

Arbeidsvraagstukken 2012 (28) 1, p. 6-21.

sociale innovatie
duurzame inzetbaarheid

kennis delen

leiderschap het nieuwe werken

zeggenschap

werkplezier
betrokkenheid

verhoging productiviteit
slimmer werken

talenten benutten
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Een andere belangrijke reden om met sociale innovatie te starten is dat het ook veel winst oplevert. Uit 

onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt dat innovatiesucces voor 75% te danken is aan sociale 

innovatie en slechts voor 25% aan technologische innovatie. Tevens blijkt uit de Erasmus Concurrentie 

en Innovatie Monitor 2009-2010 dat sociaal innovatieve bedrijven een hogere productiviteit (+21%) en 

innovatievermogen (+31%) hebben, waardoor zij betere bedrijfsprestaties kunnen realiseren op zowel 

de korte als de langere termijn. Daarnaast zijn sociaal innovatieve bedrijven beter in staat om nieuwe 

klanten aan te trekken (+17%), hebben zij meer tevreden medewerkers (+12%) en een hogere omzet- 

(+16%) en winstgroei (+13%).

1.1 Kader

Aanleiding
In januari 2009 is de subsidieregeling Bedrijfsgerichte Sociale Innovatieregeling (BSI) (later Sociale Inno-

vatieadvies, SIA) van start gegaan voor het MKB in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. 

Het was een van de eerste regelingen expliciet gericht op het introduceren van sociale innovatie binnen 

een arbeidsorganisatie.2 Deze provincies richtten zich op sociale innovatie op basis van de doelstellingen 

uit hun economisch strategisch arbeidsmarkt beleid en HRM agenda’s. Deze bestonden o.a. uit het 

promoten van meer innovatie (dus ook sociale innovatie!) bij het MKB, het vergroten van de economi-

sche vitaliteit, sociale cohesie, het werken aan een vitaal en strategisch HRM-beleid, andere manieren 

van organiseren van werk(arbeid-zorg) en het verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Waarom MKB?
Het MKB is met de introductie van nieuwe producten of diensten dé kweekvijver voor innovaties die 

grote bedrijven scherp houdt. Het MKB maakt echter zelden gebruik van innovaties op het gebied van 

slimmer werken, talentontplooiing en participerende aansturing. 

Het MKB heeft te maken met een heel andere dynamiek dan het grootbedrijf. Binnen het MKB over-

heerst vaak de waan van de dag. Uitdagingen op korte termijn (operationele beslissingen), krijgen 

binnen het MKB snel de overhand. Wel kan een aandienende klantwens ‘plots’ in een verandering, een 

innovatie resulteren: deze is dan echter meer gebaseerd op een opportunistische, dan op een beleids-

matige, strategische keuze.3 

Kortom, door de beperkte schaalgrootte, focus op kostenbeheersing, wet- en regelgeving van de 

overheid en de CAO’s die relatief veel beslag op de bedrijfsvoering leggen, komt sociale innovatie 

binnen het MKB veel te weinig aan bod.

2  ESF actie E sociale innovatie ging eind 2008 van start. Arbeidsorganisaties konden in dit eerste tijdvak een 

aanvraag indienen die minimaal een bedrag van € 60.000 en maximaal € 160.000 bedroeg. Arbeidsorganisaties 

dienden 25% zelf te betalen en 75% was subsidie.

3  Bodewes, W. & De Jong J. ‘Innovatie in het midden- en kleinbedrijf’ in P. Risseeuw & R. Thurik, Ondernemers en 

adviseurs: management en economie van het midden- en kleinbedrijf , 2003, p.323-338.
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Doelstelling en uitgangspunt
De doelstelling van de subsidieregeling bestond uit “het ontwikkelen, (laten) uitvoeren, monitoren en 

evalueren van een 3 jarige subsidieregeling die ervoor moet zorgen dat het MKB (profit en non-profit) 

in Brabant, Limburg en Zeeland aanvragen indient om met behulp van subsidie te starten met arrange-

menten op het gebied van sociale innovatie”. Uitgangspunt was de ontwikkeling van een eenvoudige 

regeling, waarbij alleen de kosten van een externe adviseur subsidiabel zijn en er zo min mogelijk 

bureaucratie is. Bedrijven betaalden de helft van de kosten (van de adviseur) zelf en de rest was 

subsidie. Het maximale subsidiebedrag was € 20.000, -.

Waarom is een externe adviseur nodig?
MKB-ondernemers hebben kennis van hun primaire proces, hun ‘core business’. Echter zij hebben vaak 

onvoldoende kennis van processen zoals procesverbetering, strategie, talentontplooiing en participe-

rende aansturing. Bovendien wordt de wereld rondom de ondernemer steeds complexer. Kortom, 

ondernemers hebben steeds meer externe kennis nodig.

Inbedding en uitvoering
De subsidieregeling BSI was een onderdeel van prioriteit 1 Kenniseconomie, ondernemerschap en 

innovatie van het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2007-2013 (OP-Zuid).Het werd gefinan-

cierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in de periode 2007-2013, de Zuidelijke 

provincies en hun grote steden. Binnen prioriteit 1 waren vier 

MKB-subsidies ontwikkeld voor het (MKB) bedrijfsleven: Innova-

tion officer, Adviesregeling, Innovatieregeling en Sociale Innova-

tieregeling (BSI). De BSI startte 2 jaar later dan de andere MKB 

regelingen. Deze regeling is uitgevoerd door Stimulus, PSW en 

Syntens. Stimulus was verantwoordelijk voor de Europese 

middelen waar deze regeling onder valt (OP-Zuid) en verstrekte 

de subsidie. PSW was inhoudelijk verantwoordelijk voor de 

“Sociale innovatie 
vernieuwt niet alleen de 
inzet van het personeel, 
maar past ook de organi-
satiestructuur erop aan.”
Jean-Paul Urlings (KvK) 
klankbord lid
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toetsing aan de criteria, monitoring en evaluatie. Tevens promootte en begeleidde PSW (Noord-Bra-

bant) samen met Syntens (Limburg en Zeeland) de regeling en formeerde zij de klankbordgroep. De 

klankbordgroep bestond uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties van ver-

schillende branches, hogescholen, Kamer van Koophandel, Syntens, PSW en een zelfstandig adviseur. 

Knip tussen oude en nieuwe regeling
In september 2009 bleek het succes van de Bedrijfsgerichte Regelingen alle verwachtingen te overtreffen, 

waardoor de budgetten sneller uitgeput raakten en er even een moment van bezinning ingelast moest 

worden.  In de loop van mei 2010 konden weer aanvragen ingediend worden, echter met een aantal 

aanpassingen in de regeling. Zo werd onder andere het budget substantieel beperkt en de subsidie tot 

41,67% van de projectkosten tot een maximum van € 16.668 teruggebracht (in Limburg en Zeeland met 

cofinanciering van de provincie aangevuld tot € 20.000). Het MKB uit de regio Oost-Brabant (Midden-

Brabant, Noordoost-Brabant en Zuidoost-Brabant) kon geen aanvragen meer indienen omdat het budget 

op. De naam van de regeling werd veranderd in de Sociale Innovatieadviesregeling (SIA).

Tot slot
De Sociale Innovatieadviesregeling was opengesteld van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011. 

In totaal zijn 113 aanvragen ingediend: 55 uit Noord-Brabant, 44 uit Limburg en 14 uit Zeeland. Er zijn 

70 aanvragen goedgekeurd.

1.2 Werkwijze

MKB-bedrijven die aan de slag wilden gaan met sociale innovatie stelden een projectplan op en vulden 

het aanvraagformulier van Stimulus in. Vooraf konden ze contact opnemen met de telefonische 

helpdesk van PSW voor algemene inhoudelijke informatie of konden zij met Stimulus contact opnemen 

om vast te stellen of ze voldeden aan de formele criteria (o.a. is het bedrijf een MKB onderneming?). 

Vervolgens gaven Syntens in Zeeland en Limburg en PSW in Noord-Brabant begeleiding aan bedrijven 

en externe adviseurs. PSW had hiervoor een quick-scan ontwikkeld zodat snel inzichtelijk werd of aan-

vragers (vaak waren dat externe adviseurs) op de goede weg zaten. Door middel van een telefonisch 

gesprek of een bedrijfsbezoek werd vervolgens begeleiding gegeven. In Zeeland en Limburg konden 

bedrijven terecht bij Syntens van hun regio en werden telefonisch of bij het bedrijf begeleid.

Bij de oude regeling gaf PSW een beoordelingsadvies aan de Beheersautoriteit4 (formele beslisser) en kon 

bij twijfel de aanvraag nog voorgelegd worden bij de klankbordgroep. Na de doorstart maakte PSW een 

samenvatting op basis van de inhoudelijke criteria van de regeling (meer hierover zie hoofdstuk 2). 

4 De Beheersautoriteit bestaat uit de leden van de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant die namens de 

Zuidelijke provincies verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en management van het OP-Zuid programma.



9

De klankbordgroep gaf vervolgens een positief of negatief advies. Ook was het mogelijk een aanvraag 

aan te houden en aanvullende vragen te stellen. Bij een volgende bijeenkomst werd de aanvraag dan 

alsnog positief of negatief geadviseerd. De Beheersautoriteit nam de definitieve beslissing.

1.3  Aanpak evaluatie

Om een beeld te krijgen van wat de regeling en sociale innovatie voor het MKB oplevert is een evaluatie 

uitgevoerd. Hieronder treft u een beschrijving aan hoe we de evaluatie hebben vormgegeven. 

Centrale vraag en subvragen
Voor de evaluatie van de Sociale Innovatieadviesregeling is gekozen voor de volgende centrale vraag: 

Hoe manifesteert sociale innovatie zich binnen het midden- en kleinbedrijf en hoe kan sociale innovatie 

verder in het MKB gepromoot worden? 

Deze centrale vraagstelling is vervolgens geoperationaliseerd in drie subvragen.

1. Welke typen bedrijven hebben gebruik gemaakt van de regeling BSI?

a. Kenmerken bedrijf: sector, grootte, regio.

b. Kenmerken aanvraag: aanleiding, sociale innovatie pijler, kosten. 

2. Wat heeft het bedrijf aan sociale innovatie gedaan en met welk resultaat? 

a. Type sociale innovatie activiteit en aanpak.

b. Resultaat van de activiteit.

c. Welke kritische succesfactoren kan de MKB onderneming benoemen.

d. Gaat men door met sociale innovatie?

3  Sociale Innovatieadviesregeling

a. Wat levert een subsidieregeling met externe adviseur op voor het MKB?

b.  Hoe heeft men de regeling ervaren en wat kan beter. Zijn er alternatieven? 

Werkwijze en methode van onderzoek
De SIA is verspreid over de jaren 2009-2012 uitgevoerd. De evaluaties zijn op twee niveaus uitgevoerd:

1. Quick scans van de schriftelijke documenten 

In de aanvraagprocedure voor de SIA waren er twee momenten waarop bedrijven schriftelijke 

informatie aanleverden, namelijk het aanvraagformulier en de inhoudelijke rapportage/verant-

woording aan Stimulus. In beide documenten zijn gegevens te vinden voor (gedeeltelijke) beant-

woording van onderzoeksvragen 1 en deels 2.

 

2. Verdieping door kwalitatieve interviews

Totaal zijn bij 23 MKB-bedrijven interviews afgenomen waarbij dieper werd ingegaan op de succes- 

en faalfactoren en op de meerwaarde van de SIA voor hun bedrijf. De interviews leveren gegevens 

op voor beantwoording van onderzoeksvragen 2 (deels) en 3.
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Op basis van criteria (regio, grootte, type bedrijf) is getracht een gewogen/gebalanceerde verdeling te 

maken, zie bijlage 1. Bij 9 bedrijven is alleen de directeur/projectleider van het sociale innovatie project 

geïnterviewd. Bij 14 bedrijven zijn ook medewerkers bevraagd naar hun bevindingen. 

“Wij zien nog steeds de positieve resultaten van de 
sociale innovatie subsidie. Door de veranderingen in 
communicatie en informatievoorziening merken onze 
medewerkers dat hun probleem serieus wordt genomen. 
Ze zoeken mee naar verbeteringen en denken oplossings-
gericht. Ze zien dat de kwaliteit van het werk verbetert, 
en worden enthousiast. Ze nemen zelf initiatief. Zou 
iemand vroeger een verkeerde matrijs links hebben laten 
liggen, nu gaat hij met zijn chef en collega’s de discussie 
aan om het probleem te tackelen en te verbeteren.”
Wim Loeve, directeur Deventer profielen, Breda.
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2 Kenmerken bedrijven en 
goedgekeurde aanvragen

Er zijn in totaal 113 aanvragen ingediend voor de Sociale Innovatieadviesregeling, waarvan 55 uit 

Noord-Brabant, 44 uit Limburg en 14 uit Zeeland. Alle aanvragen zijn beoordeeld op de algemene sub-

sidievereisten (bijvoorbeeld een sluitende begroting ingediend, gericht op verbetering van productiviteit 

en kwaliteit van de MKB-onderneming) en op inhoudelijke vereisten.

De inhoudelijke vereisten stelden dat het sociale innovatie advies gericht moest zijn op een of meerdere 

van onderstaande onderdelen:

• de organisatie van werkprocessen & flexibilisering;

• talentontplooiing & employability; en/of

• participerende aansturing.

Van de 113 sociale innovatie adviesaanvragen zijn er 70 goedgekeurd: 33 aanvragen in de eerste fase 

en 37 in de tweede fase.

In dit hoofdstuk richten we ons op de 70 aanvragen die zijn goedgekeurd. Omdat er verschillende 

beoordelingsvormen gebruikt zijn in de regeling (oude en nieuwe regeling) kunnen we geen uitspraken 

doen over de aanvragen die niet goedgekeurd zijn.

In de volgende paragraaf beschrijven we de algemene kenmerken van de bedrijven. Van de 70 goedge-

keurde aanvragen benoemen we eerst de algemene kenmerken van de bedrijven. Vervolgens komen 

de inhoudelijke kenmerken aan bod. 

2.1 Kenmerken bedrijven: sector, grootte en regio

Hieronder treft u een overzicht aan van de goedgekeurde aanvragen van de SIA. We presenteren de 

aanvragen per regio, per sector en naar bedrijfsgrootte. Er zijn 6 bedrijven die 2 aanvragen hebben in 

gediend. Deze zijn dus ook 2x meegeteld in de hier onderstaande kenmerken.

Regio
Het programma OP-Zuid waar de SIA onder valt hanteert 9 regio’s (corop-gebieden). Tabel 1 geeft een 

overzicht van het aantal goedgekeurde aanvragen per regio. De meeste goedgekeurde aanvragen zijn 

ingediend door bedrijven uit de provincie Noord-Brabant. In totaal waren dat 35 aanvragen. In diezelfde 

periode zijn er 23 aanvragen ingediend door bedrijven uit Limburg en 12 uit Zeeland.
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Tabel 1: Aantal en percentage goedgekeurde aanvragen per regio

Regio’s Aantallen Percentage%

Zuid-Limburg 8 11,43%

Midden-Limburg 4 5,71%

Noord-Limburg 11 15,71%

Noordoost-Brabant 2 2,86%

Zuidoost-Brabant 12 17,14%

Midden-Brabant 4 5,71%

West-Brabant 17 24,29%

Zeeuws-Vlaanderen 4 5,71%

Overige Zeeland 8 11,43%

Totaal 70 100,00%

Doordat de regio’s Midden- Brabant, Zuidoost en Noordoost- Brabant uitgesloten waren van deelname 

bij de nieuwe regeling kunnen we geen informatie geven over het verschil in aantal in de Brabantse 

regio’s. Dat geldt ook voor de verschillen tussen de regio’s in Limburg en Zeeland. De aantallen zijn te 

klein om hier een uitspraak over te doen. Opmerkelijk is dat er van de 11 Noord- Limburgse aanvragen 

7 uit Horst kwamen (en van verschillende adviseurs!). ‘Mond tot mond reclame’ tussen de bedrijven 

lijkt hiervan de oorzaak.

Sector
Tabel 2 geeft een overzicht van het aantal goedgekeurde aanvragen per sector. 

Veruit de grootste groep aanvragen, ruim 60% komt uit de sector industrie. De overige hoofdcatego-

rieën zijn klein vergeleken bij deze sector. De sectoren ‘advisering, onderzoek en overige specialistische 

zakelijke dienstverlening’ en de sector groot- en detailhandel zijn daarna de ‘grootste’. Dat de grootste 

groep de sector industrie is, komt overeen met het feit dat in Brabant, Zeeland en Limburg de meeste 

MKB in deze sector te vinden (in 2009 allen een kwart) zijn.5 

5  EIM MKB in regionaal perspectief, 2009
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Tabel 2: Overzicht van het aantal goedgekeurde aanvragen per sector

Sectoren op basis van SBI codering Aantallen Percentage %

Landbouw, bosbouw en visserij 1 1,43%

Industrie  45 64,29%

Bouwnijverheid  2 2,86%

Groot- en detailhandel  4 5,71%

Transport en logistiek  2 2,86%

Horeca 1 1,43%

Informatie en communicatie  1 1,43%

Financiële activiteiten en verzekeringen 3 4,29%

Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening  5 7,14%

Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening 1 1,43%

Onderwijs  2 2,86%

Gezondheidszorg en welzijn  1 1,43%

Cultuur, sport en recreatie  1 1,43%

Overige dienstverlening 1 1,43%

Totaal 70 100,00%

Om een specifieker beeld te krijgen welk type branche/sector binnen de categorie industrie valt, is een 

tabel gemaakt van alle goedgekeurde aanvragen hierbinnen.
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Tabel 2a: Verfijning industrie

Verfijning industrie Aantallen Percentage%

Voedings-en genotsmiddelenindustrie 8 17,78%

Textielindustrie 1 2,22%

Hout, kurk en rietbewerkings-industrie (geen meubels) 1 2,22%

Rubber- en kunststofindustrie 4 8,89%

Niet metaalhoudende mineralen producten industrie 3 6,67%

Metaal en technologische industrie 22 48,89%

Meubel en interieur 5 11,11%

Overig goederen 1 2,22%

Totaal 45 100,00%

De grootste groep aanvragen zit in de metaal en technologische industrie. Uit Brabant komen 9 

aanvragen, uit Limburg 9 en uit Zeeland 4.

Bedrijfsgrootte
Tabel 3 laat het aantal goedgekeurde aanvragen naar bedrijfsgrootte zien. De meeste goedgekeurde 

aanvragen zijn ingediend door bedrijven met 11 tot 50 medewerkers.

Tabel 3: bedrijfsgrootte- aantal werknemers

Aantal werknemers Aantallen Percentage%

0-10 10 14,29%

11-50 38 54,29%

51-80 12 17,14%

81-80 2 2,86%

101> 8 11,43%

Totaal 70 100,00%

Een mogelijke verklaring dat vooral MKB-bedrijven van 1- 50 werknemers (klein bedrijf) gebruik hebben 

gemaakt van de regeling, 68,85%! is dat volgens EIM 90% van het MKB hieruit bestaat6. Een andere 

verklaring die mee kan spelen, is dat bij MKB van deze grootte bijna nooit een specifieke personeels- of 

stafmedeweker aanwezig is die zich richt op de interne bedrijfsvoering inclusief personeelszaken 

(minder specialisatie). Kortom, kennis en focus van buitenaf is zeer gewenst.

6  EIM Prognose kerngegevens MKB, juni 2012.
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2.2 Kenmerken aanvragen: aanleiding, pijlers en kosten traject

In deze paragraaf wordt over de aard van de aanvragen van sociale innovatie advies geïnformeerd: wat 

was de aanleiding voor de projectaanvraag, onder welke pijler is het project ingediend en hoe vertaalt 

zich dat naar de activiteiten die worden opgevoerd. Daarnaast krijgt u inzicht in de kosten van de 

trajecten. 

Aanleiding projectaanvraag
Bedrijven voeren zowel ‘actieve’ als ‘reactieve’ redenen aan om een projectaanvraag in te dienen. 

Actieve redenen hebben betrekking op te realiseren doelen, bijvoorbeeld het inzetten van een gewenste 

cultuurverandering of de ambitie om tot de top van de bedrijven in de eigen sector te behoren. 

Reactieve redenen hebben te maken met ‘druk’ van buitenaf: ervaren knelpunten als toenemende con-

currentie en het gevoel onvoldoende te kunnen voldoen aan de wensen van cliënten. Daarbij is het 

kunnen garanderen van de continuïteit van de onderneming een centraal motief en ziet men het 

aanboren van het aanwezige potentieel bij medewerkers vaak als kans om de gewenste verandering 

door te voeren. 

In onderstaande tabel laten we actieve en reactieve redenen zien om met een sociale innovatie traject 

van start te gaan.

Tabel 4: Actieve en reactieve redenen als aanleiding voor sociale innovatie

Actieve redenen Reactieve redenen

Groeistrategie; schaalvergroting & bedrijfsopvolging Inefficiënties in het werkproces; noodzaak om 
bedrijfsprocessen beter op elkaar af te stemmen

Productie concentreren op hoogwaardig productie-
pakket; verruimen productenpakket

Kunnen handhaven van concurrentiepositie 

Verbeteren werkopstelling en verminderen 
werkbelasting

Taken en verantwoordelijkheden onduidelijk

Introduceren nieuwe werkwijze: meer vraag- en klant-
gericht willen werken

Eisen van klanten en opdrachtgevers: meer variatie, 
hoogwaardige producten, kortere doorlooptijden.

Gewenste cultuurverandering: betrokkenheid en 
autonomie van de medewerkers bevorderen; organi-
satie slagvaardiger maken

Interne gerichtheid van het bedrijf

Verbreding van vakmanschap Vergrijzing personeel & noodzaak van behoud kennis 

Bij 43 van de 70 goedgekeurde aanvragen vormt in de eerste plaats een ‘actieve reden’ de aanleiding 

om met sociale innovatie van start te gaan. Bij 27 van deze 70 aanvragen vormt eerder een reactie op 

ontwikkelingen van buitenaf of interne inefficiënties de aanleiding. 
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Uit dit overzicht blijkt dat het MKB veel belang hecht aan verdere professionalisering. Bedrijven in het 

MKB zien sociale innovatie enerzijds als een middel om te kunnen groeien en professionaliseren. 

Anderzijds willen zij met sociale innovatie aan de gang om te kunnen blijven concurreren en aan de 

vraag van de klant te kunnen blijven voldoen. 

Pijlers sociale innovatie
Om voor subsidie in aanmerking te komen, moesten de ingediende projecten aansluiten bij één of 

meerdere van de volgende thema’s:

• Organisatie van Werkprocessen & Flexibilisering;

• Talentontplooiing & Employability;

• Participerende aansturing.

Bij de pijler Organisatie van Werkprocessen & Flexibilisering gaat het hoofdzakelijk om het efficiënter 

organiseren van het werk, het aanpassen van werkprocessen, werktijd- en functionele flexibiliteit (het 

multi-inzetbaar maken van medewerkers) en taakroulatie. Ook arrangementen om voor werknemers 

de combinatie van werk en privé te faciliteren, onder andere het aanpassen van werktijden en het 

plaats- en tijdonafhankelijk werken, vallen onder deze pijler.

Onder de pijler Talentontplooiing & Employability vallen arrangementen en maatregelen ter bevorde-

ring van (brede) inzetbaarheid van de medewerker en loopbaantrajecten. 

Participerende aansturing ten slotte is erop gericht meer verantwoordelijkheden voor de inhoud en de 

organisatie van het werk bij medewerkers zelf neer te leggen. Dit uit zich onder meer in het managen op 

basis van vertrouwen, het opzetten van zelfsturende teams en het upgraden van verant woordelijkheden.

In onderstaande tabel geven we aan op welke thema’s de projecten zich richten, uitgaande van de 

projectaanvraag.

Tabel 5: Aantal en percentage goedgekeurde aanvragen per pijler

Pijlers Aantallen Percentage%

Organisatie van Werkprocessen & Flexibilisering 37 52,86%

Talentontplooiing & Employability 10 14,29%

Participerende aansturing 23 32,86%

Totaal 70 100,00%

Uit deze tabel blijkt dat 53% (37 van de 70 aanvragen) is gericht op de organisatie van werkprocessen 

en flexibilisering. Dit is voor een deel te verklaren door het groot aantal aanvragen uit industriële 

sectoren waarbij de nadruk ligt op het beter structureren van werkprocessen.
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Activiteiten: aanvliegroute en bijvangst
Hoewel we hebben kunnen vaststellen dat het gros van de projecten zich focust op de organisatie van 

werkprocessen, blijkt vaak uit de projectbeschrijving dat ook op de andere pijlers van de regeling effect 

wordt beoogd. Tevens richten de meeste projectaanvragen zich op meer dan één thema. 

In onderstaande tabel, laten we de samenhang zien tussen activiteiten die in het kader van de 3 pijlers 

worden opgevoerd. 

Tabel 6: Samenhang activiteiten en effecten binnen de 3 pijlers sociale innovatieprojecten

Pijler en overeenkomstige activiteiten Bijvangst en overeenkomstige activiteiten

Organisatie van werkprocessen
• Analyse werkprocessen.
• Analyse productiemiddelen.
• Analyse marktontwikkelingen. 
• Anders inrichten werkprocessen. 
• Samenstellen verbeterteam. 
• Bepalen van resultaatgebieden.
• Beoordelen overlegsituaties op functionaliteit.

Talentontplooiing
• Meer inzicht in productieproces.
• Leren analyseren en reflecteren.
• Per productielijn gezamenlijk leren.
•  Afspraken over persoonlijke ontplooiing en persoon-

lijke ontwikkelplannen.
•  Medewerkers leren verschillende machines te 

bedienen. 
• Trainen verbeterteams.

Participerende aansturing:
•  Medewerkers worden aangesproken op verantwoor-

delijkheid en vakmanschap.
• Ontwikkelen nieuwe werkstructuur. 
• Eigenaarschap productielijn vastleggen.
• Inrichting zelfstandig werkende teams.
• Situationeel leiderschap.

Talentontplooiing & Employability
•  Herdefiniëring functies ; vaststellen kwaliteiten 

in relatie tot functie- en procesvereisten. 
• Organisatiecultuurdiagnose.
•  Leren beheersen van nieuwe 

productieprocessen. 
•  Nieuwe manier van communiceren met 

klanten.
• Kennisdeling. 

Organisatie van werkprocessen:
• Efficiënte werkorganisatie en bredere inzetbaarheid.

Participerende aansturing
• Taak- en werkverdeling gezamenlijk aanpassen.
• Eigenaarschap als sleutelbegrip.
• Multifunctionele teams.
• Betere samenwerking en afstemming.
• Formuleren doelstelling effectief leiderschap.

Participerende aansturing
• In beeld brengen ambitie management.
•  Ontwerpteams en ontwikkeling nieuwe 

werkstructuur.
• Taakroulatie.
•  Medewerkers begeleiden in het nemen van 

verantwoordelijkheid.
•  Managementteam als basis voor zelfsturende 

teams.

Organisatie van werkprocessen
• Bredere inzetbaarheid en taakroulatie.

Talentontplooiing en employability
• Ruimte voor eigen ontwikkeling.
• Medewerkers leren het hele proces te beheersen.
•  Inventarisatie gewenste competenties in relatie tot 

functie-eisen en multitasking.
• Nieuwe vaardigheden leidinggevenden.
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Bovenstaande tabel laat zien dat activiteiten, die in elk van de 3 pijlers worden opgevoerd, vaak ook 

leiden tot activiteiten en effecten op de andere pijlers van de regeling.

Zo zal de analyse van de productiewijze en het samenstellen van een verbeterteam in het kader van 

procesoptimalisering, ook leiden tot meer inzicht van medewerkers in de werkprocessen en bredere 

inzetbaarheid (talentontplooiing en employability). Om de nieuwe productiewijze te borgen, maakt 

men afspraken over het eigenaarschap van de productielijn en de inrichting van zelfstandig werkende 

teams (participerende aansturing). 

Kosten totale trajecten
Vooraf is ervoor gekozen om bedrijven de mogelijkheid te geven zowel kleinere (bijvoorbeeld scans) als 

grotere projecten in te dienen. Bedrijven kregen een deel van de adviseurskosten terug (afhankelijk van 

de provincie was ongeveer 40-50% subsidiabel). Er was geen ondergrens gesteld (laagdrempelig) en 

het maximale subsidiebedrag was € 16.668, - dat afhankelijk van de provincie aangevuld kon worden 

tot € 20.000, -

Tabel 7: Kosten totale sociale innovatie traject 

Kosten trajecten Aantallen Percentage%

0-5.000 3 4,29%

5.001- 10.000 4 5,71%

10.001-20.000 8 11,43%

20.001-40.000 23 32,86%

40.001 > 32 45,71%

Totaal 70 100,00%

Duidelijk is dat de meeste bedrijven voor een uitvoerig project hebben gekozen. 6 Bedrijven hebben 

een tweede aanvraag ingediend. Bijzonder is ook dat bij de meeste bedrijven de projectkosten meer 

dan € 40.000 bedroegen. Dat betekent dat zij meer dan 50% zelf hebben betaald. 

Tevens kan worden afgeleid dat bedrijven met de invoering van een sociale innovatie traject ook een 

forse tijdsinvestering hebben gedaan, want projecten met projectkosten van deze omvang duurden 

bijna allemaal een half jaar tot 1 jaar.
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3 Activiteiten en resultaten 
binnen het MKB

In dit hoofdstuk laten we –op basis van de schriftelijke evaluaties en gesprekken met ondernemers en 

medewerkers- zien wat bedrijven hebben gedaan aan sociale innovatie, hoe bedrijven en medewerkers 

het project hebben ervaren en welk resultaat ze hebben bereikt. De evaluatie is gebaseerd op 43 afge-

sloten projecten die eind juni 2012 waren afgerond. Bij directeuren en/of managers en medewerkers 

van 23 bedrijven zijn interviews afgenomen.

3.1 Type sociale innovatie activiteit en aanpak 

Bij de projectaanvragen hebben we vastgesteld dat er verschillende aanvliegroutes voor de sociale 

innovatietrajecten zijn geweest en dat projecten onder verschillende pijlers zijn ingediend.

In dit onderdeel laten we zien welke activiteiten onder deze pijlers zijn uitgevoerd. Vervolgens beschrij-

ven we hoe medewerkers bij de projecten betrokken zijn. In welke fase werden ze betrokken, hoe is dit 

aangepakt (met welke activiteit) en welk type invloed medewerkers hadden. Ten slotte laten we zien 

hoe invulling is gegeven aan management en leiderschap.

We gaan hierbij uit van 43 afgesloten projecten, ingediend onder de pijlers Organisatie van Werkproces-

sen & Flexibilisering (n=24); Talentontplooiing & Employability (n=4) en Participerende aansturing (n=15).

Welke activiteiten in welke fase?
In vrijwel alle projecten kunnen we een aantal vergelijkbare fases onderscheiden: Voorbereiding & 

analyse, Uitvoering & implementatie en Evaluatie & borging. De invulling van deze fases verschilt soms 

per pijler. 

In de volgende tabel laten we zien welke activiteiten per fase 

werden uitgevoerd. Omdat de voorbereidingsfase en de analyse-

fase vaak in elkaar overlopen, hebben we deze samengebracht in 

één kolom. 

“Sociale innovatie is 
meer dan ´rammelen aan 
de hark´.”
Peter Gelens, ‘Bureau Ideerijk’ 
klankbord lid.
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Tabel 8: Activiteiten per fase, ingedeeld naar pijler

Pijler Voorbereiding & analyse Uitvoering & 
implementatie

Evaluatie & borging

Organiseren van 
Werkprocessen & 
Flexibilisering

• Kick off/presentatie aan 
medewerkers.

• Vaststellen van materiaal 
en productiestromen. 

• Analyse werkprocessen.
• In beeld brengen werk-

methoden en vereiste 
competenties. 

.

• Samenstellen 
verbeterteams.

• Herinrichting productie-
lijn & werkplekinrichting.

• Herdefiniëring 
werkprocessen.

• Eigenaarschap productie-
lijn vastleggen.

• Ontwikkelen 
marktbewerkingsplan 

• Opstellen werkinstructies 
& systeembeschrijvingen.

• Opstellen 
inzetbaarheidsmatrix.

• Organisatiemodel 
aanpassen aan nieuwe 
werkwijze. 

• Nieuwe procedures ver-
ankeren en werkmetho-
des monitoren.

• Strategische sessies. 

Talentontplooiing 
&Employability

• In beeld brengen van 
aanwezige competenties 
en behoefte aan nieuwe 
kennisinput

• Herdefiniëring functies
• Vaststellen opleidings-

plannen en persoonlijke 
ontwikkelingsplannen 
medewerkers.

• Monitoren 
opleidingsprogramma.

• Competentieoverzicht 
medewerkers.

• Coaching & Facilitating 
on the job.

Participerende 
aansturing

• In beeld brengen ambitie 
van management & 
medewerkers.

• Competentieanalyse.
• Organisatiediagnose: 

cultuur, werkbeleving, 
bedrijfsprocessen, stijl 
van leiding geven.

• Medewerkers- en klant 
tevredenheidsonderzoek

• Opstellen visie- en 
strategiedocumenten.

• Vaststellen prestatie-indi-
catoren & acties voor 
optimalisering. 

• Inrichten ontwerpteams.
• Teambuilding en scholing 

of coaching.
• klanttevreden   heids- 

analyse.

• Uitwerking nieuwe orga-
nisatiestructuur; meer 
verantwoordelijkheden 
voor medewerkers.

• Handboek met regels en 
functieomschrijvingen.

• Managementcontract 
tussen MT en directie.

• Begeleiding management 
in (nieuwe) wijze van 
aansturing.

Uit deze gegevens kunnen we concluderen dat de wijze waarop invulling is gegeven aan de verschillende 

fases van een project, per pijler verschilt. Tegelijkertijd is een samenhang te zien tussen de activiteiten die 

binnen elk van pijlers zijn uitgevoerd. Zo is er bij projecten binnen de pijler Organiseren van Werkpro-

cessen & Flexibilisering naast aandacht voor de analyse van werkprocessen tevens aandacht voor het in 

beeld brengen van de vereiste competenties.

Projecten binnen de pijler Organiseren van Werkprocessen & Flexibilisering, starten vaak met een inven-

tarisatie van knelpunten en een analyse van werkprocessen, productie- en materiaalstromen e.d. Deze 

analyse maakt vaak al deel uit van de uitvoeringsfase. Bij projecten die gericht zijn op Talentontplooiing 

& Employability ligt bij de analyse de nadruk op het in beeld van brengen van (benodigde) competen-

ties. Bij projecten binnen de pijler Participerende aansturing vormt het in beeld brengen van het ambi-

tieniveau van met name directie en management en een organisatiediagnose, vaak het vertrekpunt. 

Tevens gaat bij Participerende aansturing veel aandacht naar de werkbeleving en de cultuur van de 
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organisatie. Een klanttevredenheidsanalyse is daarbij vaker onderdeel van het proces. Binnen deze pijler 

is er ook aandacht voor individuele competenties en voor communicatie en vaardigheden om in team-

verband te kunnen werken.

Uitvoering & implementatie is bij projecten, binnen de pijler Organiseren van Werkprocessen & Flexibi-

lisering gericht op het (beter) inrichten van de werkplek en het herdefiniëren van werkprocessen. Bij 

Talentontplooiing & Employability gaat het om het herdefiniëren van functies en daarmee samenhan-

gend, het vaststellen van opleidings- en ontwikkelingsplannen van medewerkers. Bij Participerende 

aansturing ligt in de uitvoeringsfase de nadruk op het formuleren van uitgangspunten en acties voor 

optimalisering. Tevens worden er ontwerpteams ingericht om hieraan vorm te geven.

Evaluatie en borging zijn bij projecten binnen de pijler Organiseren van Werkprocessen & Flexibilisering 

vooral gericht op het verankeren van nieuwe werkmethodes en overlegsituaties. Bij projecten in het 

kader van Talentontplooiing & Employability gaat de aandacht in de eerste plaats uit naar mensontwik-

keling. Bij projecten in het kader van Participerende aansturing ligt de nadruk eerder op het 

organisatieaspect. 

Betrokkenheid medewerkers
Betrokkenheid van medewerkers was een belangrijk ijkpunt 

bij de beoordeling van de projecten. 

In deze paragraaf beschrijven we in welke fase medewer-

kers worden betrokken, op welke wijze c.q. met welke 

activiteiten en wat het type invloed is van medewerkers. 

Voor alle projecten geldt dat directie en management het 

initiatief en het voortouw hebben genomen. 

In onderstaande tabel laten we zien in welke fase medewerkers betrokken worden bij het sociale inno-

vatieproject. We doen dit voor elk van de 3 pijlers van de SIA. 

Tabel 9: Fase waarin medewerkers worden betrokken

Pijler Voorbereiding Analyse Uitvoering & 
Implementatie

Evaluatie 
& Borging 

Organisatie van Werkprocessen 
& Flexibilisering. (n = 24)

3 24 22 5

Talentontplooiing & Employability (n = 4) 1 3 3 1

Participerende aansturing (n = 15) 3 11 13 3

In een beperkt aantal projecten vindt een kick-off of startbijeenkomst plaats of worden medewerkers 

door een mindset bijeenkomst geïnformeerd over het project. 

In vrijwel alle projecten worden de medewerkers tijdens de analysefase betrokken. In projecten binnen 

de pijlers Talentontplooiing & Employability en Participerende aansturing gebeurt dit door middel van 

“Doordat zichtbaar opgeruimd 
werd, zagen mensen het 
opknappen: het was heel 
motiverend.  
Het was deze keer geen ad 
hoc actie want er zat nu een 
systeem (5 S) achter.”
Medewerker Coremans, Rilland.
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individuele of groepsgesprekken met medewerkers of een werkbelevingsonderzoek. In projecten 

binnen de pijler Organisatie van Werkprocessen & Flexibilisering is de analyse vaak onderdeel van de 

uitvoering en worden medewerkers hierbij betrokken vanwege hun kennis van het productieproces.

In de uitvoeringsfase worden vaak verbeterteams (Organisatie van Werkprocessen & Flexibilisering) of 

ontwerpteams (Participerende aansturing) samengesteld en wordt vaak teambegeleiding of werkover-

leg ingesteld. De ontwerpteams hebben tevens een rol bij de borging. 

Binnen de pijler Talentontplooiing & Employability hebben medewerkers tijdens de uitvoeringsfase een 

adviserende en toetsende rol bij het opstellen van competentieprofielen en opleidingsplannen. Bij 

projecten binnen de pijler Participerende aansturing ligt –zoals hierboven al aangegeven- het vertrek-

punt vaak bij het verwoorden van de strategische visie door het management. De medewerkers hebben 

vaak een toetsende rol bij het vaststellen van de koers van het bedrijf. In een enkel geval vindt na 

afloop van het project een draagvlakmeting plaats.

Type invloed medewerkers
In onderstaande tabel hebben we het type invloed van medewerkers per pijler in beeld gebracht.

Tabel 10: Type invloed medewerkers per pijler

Type invloed Organisatie van 
Werkprocessen & 

Flexibilisering

Talentontplooiing Participerende 
aansturing

Adviserend 14 4 5

Toetsend 13 4 11

Besluitvormend 5 1 7

NB: Er worden geen totalen gegeven omdat de invloed van medewerkers tegelijk adviserend, toetsend of 
besluitvormend kan zijn. 

Het type invloed: adviserend, toetsend (inhoudelijke input), besluitvormend, kan als volgt worden 

omschreven.

Adviserend
• Input van ideeën voor het tot stand brengen van vereenvoudigingen en het optimaliseren  

werkprocessen.

• Bedenken oplossingen voor geconstateerde knelpunten.

• Uitvoeren sterkte/zwakte analyse.

• Organisatiediagnose. 

• Opstellen marktbewerkingsplan.

• Opstellen van opleidingsplannen.
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Toetsend 
• Benutten ervaringen medewerkers om te bepalen hoe optimaal gewerkt kan worden. 

• Herdefiniëring functies en interactief beoordelingssysteem.

• Toetsen van visie- en strategiedocumenten van directie en management.

Besluitvormend
• Opstellen van werkinstructies t.b.v. borging (in overleg met het management).

• Medewerkers bepalen zelf en samen vaste plekken voor materialen en gereedschappen.

• Vaststellen eigenaarschap productielijn.

• Inrichting nieuw organisatiemodel in samenspraak met medewerkers.

• Bepalen verantwoordelijkheidsgebieden in overleg met het team. 

De inbreng van de medewerkers is veelal inhoudelijk van aard. Zij spelen een belangrijke rol bij het 

analyseren van knelpunten en het formuleren van verbetervoorstellen. Door het gebruik van nieuwe 

analysemethoden en -instrumenten (bijvoorbeeld lean methoden als SMED (Single Minute Exchange of 

Dies,– t.b.v. het terugbrengen van de omsteltijd van machines) en 5S (Scheiden, Sorteren, Schoonma-

ken, Systematiseren, Standaardiseren) binnen de pijler Organisatie van Werkprocessen & Flexibilise-

ring), doen medewerkers nieuwe kennis op en leren zij nieuwe vaardigheden. Daarbij zien we dat ze 

met elkaar in gesprek gaan wat bijdraagt aan een betere samenwerking en teamvorming. 

Management en leiderschap
Bij de projecten die door MKB zijn uitgevoerd, is sprake van een verandering van management- en lei-

derschapsstijl. Er worden meer verantwoordelijkheden bij de uitvoerende medewerkers en teams 

gelegd en de rol van het (dagelijks) management en de directie verandert. Onderstaand laten we, gere-

lateerd aan de pijlers waaronder de projecten zijn ingediend, de meest opvallende aspecten van leider-

schap zien waarin dat tot uiting komt.

Organisatie van Werkprocessen
• Projectmanagement in de vorm van afdelings- werkvoorbereiding , capaciteitsplanning, kwaliteits-

bewaking en evaluatiemomenten.

• Vastleggen eigenaarschap productielijn. 

• Kortere lijnen, heldere aansturingsstructuur; meer koppeling van de afdelingen in het bedrijfsproces. 

• Per productielijn/machine wordt gezamenlijk geleerd, geanalyseerd en verbeterd.

Talentontplooiing & Employability
• Stimuleren zelfinzicht/reflectie/erkennen.

• Medewerkers worden aangesproken op verant-

woordelijk heid en vakmanschap.

• Organiseren van maandelijkse kennissessies.

“Mijn wil was wet, nu word 
ik teruggefloten; een flinke 
aanpassing van mijn manage-
mentstijl. Maar ik ben er zeer 
tevreden mee.”
John in ’t Groen, Operations Manager 
FMI Precision, Bergen op Zoom
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Participerende aansturing
• Management stuurt op competenties en verantwoordelijkheden. 

• Gestructureerd werkoverleg waarbij medewerkers ruimte hebben voor eigen inbreng.

• Invulling resultaatgericht plan; eigendom en eigenaarschap functie wordt versterkt.

• Besluitvorming met medewerkers op zoveel mogelijk niveaus.

• Managementteam als basis voor zelfsturende teams.

Deze vormen van leiderschap blijken van grote invloed op de cultuur en de communicatie in de organi-

satie. De medewerkers voelen dat ze meer ruimte hebben om zich te uiten en hebben het gevoel dat er 

naar hen geluisterd wordt. Er is sprake van teamvorming en de communicatie is anders geworden; 

medewerkers spreken elkaar aan op de uitvoering van het werk. Er is meer plezier op het werk en meer 

betrokkenheid bij elkaar.
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3.2 Resultaat volgens bedrijven en medewerkers

In deze paragraaf belichten we de resultaten die bedrijven benoemen na afloop van het sociale 

innovatie traject. Vervolgens bekijken we de resultaten vanuit het perspectief van de medewerker. 

Bedrijven
Bedrijven die het sociale innovatie traject hebben afgesloten benoemen de resultaten van het project 

zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve termen. In onderstaande tabel zetten we de kwantitatieve en 

de kwalitatieve resultaten naast elkaar en ordenen we deze in een aantal categorieën. 

Tabel 11: Resultaat sociale innovatie traject volgens bedrijven

Kwantitatieve resultaten Kwalitatieve resultaten

• Hogere productiviteit per medewerker.
• Minder overwerk.
• Afkeurpercentage gedaald (met 30 tot 55%); ver-

korting doorlooptijd; vermindering faalkosten en 
daling aantal storingen. 

• Afval afgenomen van 14% naar 7%.
• Verhoging leverbetrouwbaarheid van 58% naar 

87%.
• Daling voorraad onderhanden werk.
• Omzettijd machine afgenomen met 35%.
• 20% Groei.
• 50% Meer verkoopslagkracht.
• Meer omzet.
• Stijging aantal klanten.
• Voor ’t eerst in jaren winst.
• Daling ziekteverzuim.
• Verhoging tevredenheid medewerkers (van 7,5 in 

2010 naar 7,9 in 2011).

• Verbetering van de kwaliteit van het werk door 
betere systematiek.

• Verbetering werkorganisatie en effectiviteit van 
door groter zelfsturend vermogen van 
medewerkers.

• Randvoorwaarden: verbeterorganisatie uitgerold; 
housekeeping d.m.v. 5S. 

• Optimalisering arbeidsverhoudingen: nieuwe 
vormen van medezeggenschap.

• Medewerkers: toename kennisniveau; bredere 
inzetbaarheid; kwaliteiten beter benut; meer 
kennisdeling. 

• Betrokkenheid medewerker bij klant vergroot.
• Arbeidsomstandigheden: meer rust op de 

werkvloer; materiaal op orde; minder werkdruk.
• Cultuur: meer ruimte voor medewerkers om zich te 

uiten. Meer plezier op ‘t werk, het groepsgevoel is 
gestegen.

• Directie en management: meer ruimte om stil te 
staan bij organisatieontwikkeling en focus op 
strategie en lange termijn.

• Markt: meer zicht op nieuwe kansen en beter in 
staat grotere klanten te werven.

• Continuïteit organisatie geborgd. 
• Perspectief: beter voorbereid op de toekomst.

13 van de 43 bedrijven benoemen de resultaten van het traject kwantitatief (d.i. 30%). Daarnaast 

benoemen vrijwel alle bedrijven ook kwalitatieve resultaten. 

Kwantitatieve resultaten hebben in hoofdzaak betrekking op productiviteit en doorlooptijd, faalkosten, 

leverbetrouwbaarheid en omzet. Ten aanzien van medewerkers wordt een daling van het ziektever-

zuim en een stijging van de medewerkerstevredenheid als resultaat genoemd. 

In combinatie met de kwalitatieve resultaten kan worden vastgesteld dat voor een groot aantal MKB 

het sociale innovatie traject heeft bijgedragen aan het perspectief van het bedrijf (continuïteit, zicht op 
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nieuwe markten) en dat vooral in de voorwaardelijke zin, op het vlak van de arbeidsorganisatie, resulta-

ten zijn geboekt. Daarbij gaat het om: 

• De organisatie van het werk: werkwijze, werkprocessen en werkstroom;

• De arbeidsverhoudingen en de rol van de medewerker: duidelijkheid in taken, bredere inzetbaar-

heid, eigenaarschap, kennisniveau en kennisdeling, vergroting van het zelfsturend vermogen, aan-

sturing gebaseerd op zelfwerkzaamheid, management en medewerkers delen een gezamenlijke 

ambitie;

• Arbeidsomstandigheden en kwaliteit van de arbeid: rust op de werkvloer, materiaal op orde en 

minder werkdruk, minder overwerk, verbetering werksfeer, minder werkbelasting;

• De rol van directie en management: voor het dagelijks management zijn de taken uitgebreid 

waardoor er voor directie en management meer ruimte is voor strategie en lange termijn denken.

Medewerkers
In deze evaluatie is er niet voor gekozen om directie/management en medewerkers een vragenlijst voor 

te leggen hoe zij het sociale innovatietraject ervaren hebben in termen van kwaliteit van de arbeid. Wel 

zijn medewerkers tijdens de evaluatie bevraagd naar hun bevindingen. Hieruit zijn de volgende reacties 

gekomen:

• Medewerkers hebben het gevoel serieus genomen te worden. Er gebeurt iets met hun opmerkin-

gen. Er is ruimte om ideeën aan te dragen. Veel medewerkers vinden het prettig een inbreng te 

hebben.

• Medewerkers willen ook weten waar het bedrijf naartoe wil (benoemen resultaatgebieden).

• Medewerkers voelen zich uitgedaagd om hun takenpakket uit te breiden en door te groeien.

• Het analyseren en bespreken van werkprocessen werkt verhelderend. Meer bekendheid met 

processen op andere afdelingen wordt op prijs gesteld. Een betere communicatie met medewer-

kers van andere afdelingen draagt bij aan de efficiëntie en het werkplezier. Zichtbare betrokken-

heid van het management wordt op prijs gesteld.

• Medewerkers zijn door de variatie in het werk enthousiaster geworden.

• Medewerkers voelen zich meer verbonden met het eindproduct van het bedrijf.

• Medewerkers geven aan dat er meer rust is, meer structuur, minder ad hoc. Men weet waar men 

aan toe is. Medewerkers kunnen zich meer op hun kerntaak richten.

• Door duidelijker protocollen en taakomschrijvingen weet men beter wat men van elkaar kan ver-

wachten en kunnen medewerkers elkaar daar beter op aanspreken.

• Medewerkers scholen en ondersteunen elkaar. Er is meer teamwerk.

• Besef dat iedereen een rol speelt in de organisatie.

Uit bovenstaande is af te leiden dat medewerkers tevreden of zelfs enthousiast zijn over de nieuwe 

werkwijze. Uit de woorden “meer structuur, minder ad hoc, opgeruimde werkplekken” wordt duidelijk 

dat het sociale innovatietraject (en een betere stroomlijning van werkprocessen) heeft bijgedragen aan 

de kwaliteit van de arbeid. 
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Door reacties als “We worden serieus genomen, we krijgen een actieve rol”, lijkt zelfs een extra 

dimensie toegevoegd te worden. Meer verantwoordelijkheid en vertrouwen wordt op prijs gesteld. 

Informatie over andere afdelingen en de langere termijn vooruitzichten van het bedrijf, leidt tot een 

betere kwaliteit van de prestaties en een betere samenwerking. Dit blijkt ook zijn weerslag te hebben 

op de cultuur in het bedrijf: meer openheid, meer plezier in het werk7. 

3.3 Kritische succesfactoren

Tijdens de interviews bij de bedrijven is ook uitgebreid stilgestaan bij de kritieke succesfactoren voor 

een sociale innovatietraject binnen het MKB. Uit de 23 gesprekken is een diversiteit aan factoren 

genoemd (en afgeleid). Kritieke (beslissende) succesfactoren zijn factoren die van groot belang zijn 

geweest voor het behalen van de doelstellingen op het gebied van sociale innovatie. Hieronder treft u 

een beeld aan van deze succesfactoren die genoemd zijn door directie en management maar ook door 

de medewerkers.

7 Verder onderzoek naar de bijdrage van sociale innovatie aan de kwaliteit van de arbeid vanuit het perspectief 

van werknemers zou interessant zijn. Avans Hogeschool wil hierin een rol vervullen. Zie ook artikel “Sociale 

innovatie: in het belang van de werknemer” Chris D’havé, Willem de Lange, Peter Gelens (in voorbereiding).

“De communicatie is bij Lonka heel goed met alle 
mensen, afdelingen, managers en directeur. De 
sfeer is positief, er is vertrouwen en waardering 
en we luisteren naar elkaar.”
Medewerkster Lonka, Roosendaal.
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Het sociale innovatietraject was bij ons vooral een succes: 

 

omdat  directie de 

voordelen zag (overtuigd 

was van talent en inzet 

medewerkers)

omdat  management zichzelf 

kwetsbaar durft op te stellen 

en echt luistert/aandacht  

heeft

omdat  we elkaar 

scholen en 

ondersteunen 
omdat  successen  

gevierd worden 

omdat  we 

vasthoudend waren 

en hebben doorgezet 

omdat  het serieus  werd 

opgepakt, voelden ons 

serieus  genomen 

omdat  de onderlinge 

communicatie, ook tussen 

afdelingen, verbeterd is 

omdat  er een combinatie is 

van structuur- én 

cultuurveranderingen 

omdat  het niet top-

down is, maar bottum 

up 

omdat  medewerkers 

werd gevraagd naar 

hun ideeën 

omdat  directie durft keuzes 

te maken voor de lange 

termijn en leiderschap toont 

omdat  medewerkers 

hun ideeën mochten 

uitvoeren en 

verantwoordelijkheid 

kregen.
 

 

 

 

omdat  het zichtbaar 

opgeruimd was, geeft het 

meer structuur en rust 

omdat  veel mensen 

(van medewerker tot 

directeur) zich 

hebben opengesteld 

omdat  we als team 

wekelijks, 15 min. 

goed/niet goed 

omdat  er waardering 

voor ons is, respect

omdat  we elkaar nu 

afspreken op gedrag, sfeer 

veel beter (geen 

afzeikcultuur)

omdat  de externe 

adviseur de spiegel 

omdat  we een stabiel 

team hebben 

gecreëerd: niet te 

vroeg  zelfsturend 

gemaakt

 omdat een aantal 

sleutelfiguren 

   

koersomdat  we begonnen 

zijn met de 

enthousiaste mensen, 

daar ging energie heen

omdat  het doel  

helder was 

omdat  we in het begin direct 

een aantal zichtbare 

resultaten behaalden 

omdat  we 

multidisciplinair 

verbeterteam hebben, 

meer samenwerking 

omdat je aansluit op 

instrinsieke motivatie 

van medewerkers. 

Niet top-down, 

maar bottom up

meedacht over deafstemmen, wat gaat

voorhoudt en de vaart erin

Blauw = directie/management,

Groen = medewerkers
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Bovenstaande uitspraken bestaan uit inhoudelijke, randvoorwaardelijke en procesmatige factoren. 

Sommige kritische succesfactoren vinden (alleen) plaats in het begin, andere gaan pas spelen gedurende 

de loop van het project.

Op basis van alle genoemde succesfactoren hebben we uiteindelijk de 7 cruciale factoren gedestilleerd. 

Deze hebben we in een model gerangschikt. Dit model geeft een beeld met welke aspecten een MKB-

onderneming aan de slag zou moeten gaan op het gebied van sociale innovatie. Bijna alle succes-

factoren hebben te maken met de verandering van de cultuur van de organisatie. Gewoonten en 

gedragspatronen, helden, symbolen (presentatie, kleding, gebouwen, etc.) en zelfs de waarden en 

grondbeginselen komen direct of indirect aan bod en zijn aangepast tijdens het sociale innovatie 

traject.

Binnen het MKB zijn volgens ons vooral leiderschap, zeggenschap én zichtbaar resultaat de drie belang-

rijkste kritieke succesfactoren. Deze factoren vormen blijkbaar de basis, want uit bijna alle gesprekken 

werd duidelijk dat een sociaal innovatie traject zonder deze drie niet mogelijk is. De pijlen in het model 

staan voor het ‘ongoing’ proces en geeft de krachtige wisselwerking tussen deze drie weer.

1. Leiderschap
Een zeer belangrijke kritieke succesfactor is de invulling van het leiderschap. Het doel van sociale 

innovatie trajecten moet helder zijn, duidelijk is waarom het gedaan wordt en wat het oplevert. Directie 

en management tonen lef en maken keuzes. Ze willen ook veranderen. Verder hebben ze een voor-

beeldrol op gebied van communicatie (luisteren) en coachen. Ook medewerkers geven aan hier veel 

baat bij te hebben: Het biedt helderheid en maakt je trots op je bedrijf.

2. Zeggenschap

Een grote stap was niet top-down maar ‘ bottom up’ gaan veranderen. Zowel directie/management als 

medewerkers benoemen de enorm stimulerende rol van actief meedenkende medewerkers. Het levert 

nieuwe ideeën op. Sommige bedrijven hebben medewerkers ook meer zeggenschap gegeven en de 

verantwoordelijkheden lager in de organisatie gelegd. Hierdoor is de organisatie meer wendbaar 

geworden en kan ze flexibeler inspringen op vragen van de markt (een vraag hoeft niet door alle lagen 

van de organisatie heen). 

3. Zichtbaar resultaat
Veranderen is hard werken en intensief. Daarom is het cruciaal om snel en zichtbaar resultaten te 

boeken. Vooral binnen het MKB dat zich lastig(er) los kan maken van de waan van de dag. Als verande-

ringen niet snel resultaat boeken, is men snel geneigd of genoodzaakt terug te keren naar de oor-

spronkelijke werkwijze. 

Een aantal bedrijven heeft meetbare resultaten (stijging doorlooptijden, verlaging uitvalpercentage, 

foutmeldingen, etc.) als succesfactor genoemd. Maar ook meer structuur en focus in de keuzes en 

werkprocessen is een zichtbaar resultaat. Er wordt minder ad hoc gereageerd en er is minder overwerk. 
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Figuur 1: Belangrijkste succesfactoren sociale innovatie in het MKB

De andere succesfactoren zijn werkzame ingrediënten die de drie belangrijkste succesfactoren innova-

tief, compleet en duurzaam maken. Zo blijft sociale innovatie ook op de lange termijn succesvol.

4. Leren en innoveren
Directie/management waren verrast over wat leren en innoveren teweeg kan brengen bij medewer-

kers. Medewerkers zijn nu beter in staat om hun ideeën en vakmanschap te tonen onder andere met 

de hulp van nieuw geleerde technieken en methodieken (lean, six sigma, gung ho etc). Management 

heeft vertrouwen in hen. Medewerkers geven aan dat zij vervolgens weer andere collega’s hierin verder 

helpen en ondersteunen. 

5. Geloven en vertrouwen
Zonder geloof en vertrouwen zou het sociale innovatie project mislukt zijn, dat is de mening binnen 

veel ondernemingen. Geloof en vertrouwen in de wil en talenten van medewerkers, maar net zo goed 

in directie/management. Leiding en medewerkers stellen zich open voor de verandering en mede-

werkers voelen zich serieus genomen en gewaardeerd. Zonder het doorzettingsvermogen en de vast-

houdendheid van de leidinggevenden en enthousiaste medewerkers was het niet gelukt. Vooral in het 

begin wordt juist gefocust op de enthousiaste mensen of de afdeling.
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6. Samenwerking, samendoen, team
Grenzen tussen afdelingen (werkvloer, verkoop, kantoor, technische dienst) worden binnen sociale 

innovatie trajecten doorbroken. Medewerkers en directie/management leren elkaars werkwijze en 

processen kennen en laten deze beter op elkaar aansluiten. Er wordt op een positieve wijze feedback 

gegeven bij fouten en de medewerkers werken meer samen bij (nieuwe) klantvragen. Een aantal 

bedrijven roemt de nieuw ontstane multidisciplinaire teams waarin medewerkers van kantoor, 

werkvloer en technische dienst samenwerken en/of overleggen.

7. Kwaliteit, duurzaamheid, borging
Om de uitgevoerde sociale innovatie activiteiten te borgen in de organisatie is het opzetten en/of ver-

anderen van de structuur van de organisatie (van werkprocessen, van verantwoordelijkheden) cruciaal. 

Sociale innovatie moet als een rode draad door de organisatie blijven lopen. Iedereen dient alert te zijn 

en blijven (monitoren).

3.4  Vervolg

Tijdens de interviews bij de bedrijven is ook de vraag gesteld wat het vervolg is op het sociale innovatie 

project dat is uitgevoerd. Hieronder treft u een overzicht aan van de antwoorden. 

Tabel 12: Vervolg sociale innovatie project

Aantal Percentage%

Vasthouden huidige situatie 9 39,13%

Verder afmaken bestaande project 4 17,39%

Uitvoeren op andere afdelingen, start nieuwe onderdelen 8 34,78%

Stoppen, en/of zoekt nieuwe ingang 2 8,70%

Totaal 23 100,00%

De grootste groep gaf aan dat ze hetgeen ze met sociale innovatie tot nu toe bereikt heeft, wil vast-

houden, verfijnen en laten ‘inslijten’. Andere bedrijven maken het oorspronkelijk traject eerst verder af, 

omdat het traject langer duurt dan vooraf was ingeschat. Ruim een derde van de bedrijven is zeer 

enthousiast en overtuigd en heeft aangegeven dat ze sociale innovatie op een andere afdeling willen 

invoeren of dat ze zelfsturende teams willen opzetten. Een enkeling is teleurgesteld en stopt of zoekt 

naar een nieuwe ingang.
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4 Sociale Innovatieadviesregeling

Wat levert een subsidieregeling met externe adviseur op voor het MKB, hoe heeft men de regeling 

ervaren en wat kan beter. Hierover zijn de 23 geïnterviewde bedrijven en een aantal klankbord-groeps-

leden bevraagd. Vervolgens is hen gevraagd of zij ook nog andere suggesties hadden om sociale 

innovatie binnen het MKB te promoten.

4.1 Belang subsidie met extern adviseur 

Aan MKB leidinggevenden is gevraagd hoe bepalend de subsidie voor een externe adviseur is, voor het 

starten met sociale innovatie. Uit de reacties kan worden afgeleid dat bijna alle bedrijven wel al actief 

waren of wilden starten op (deel)aspecten van sociale innovatie. Ze noemden het alleen niet zo. Een 

overzicht van de reacties.

• Een enkeling (3 van de 23) geeft aan dat hij expliciet door deze subsidie over het belang van sociale 

innovatie is gaan nadenken en daarom sociale innovatie aspecten aan het veranderproces heeft 

toegevoegd. 

• Een aantal (12 van de 23) van de geïnterviewden geeft aan dat zij zonder subsidie met een veel 

beperkter opzet/omvang waren gestart dan nu het geval is geweest. Sommigen waren eerder al in 

beperktere omvang gestart, maar toen kwam het onvoldoende van de grond. “Nu kon men het in 

één keer goed doen met een externe adviseur.”, aldus een van de geïnterviewden. 3 Hiervan gaven 

expliciet aan dat zij door de subsidie nu ook aandacht hadden voor ‘bottom-up veranderen’ en 

‘talentontplooiing’ anders was het alleen op ‘het veranderen van de werkprocessen’ gericht geweest.

• 7 Van de 23 gaven aan dat zij zonder subsidie niet waren gestart en/of de beslissing voor zich uit 

hadden geschoven. Voor een deel valt dit te verklaren bij het kleine MKB, maar ook plantmanagers 

bij grotere MKB hadden het project niet bij hun DGA verkocht kunnen krijgen.

• 3 MKB-bedrijven waren sowieso gestart ook zonder subsidie met het sociale innovatietraject, zij waren 

bekend met de voordelen van sociale innovatie. 2 Bedrijven hebben geen idee/mening gegeven. 

Een ruime meerderheid is lovend over het sociale 

innovatie traject met een externe adviseur. Anderen zijn 

tevreden en een enkeling is negatief. Het voordeel van 

een subsidietraject met externe adviseur is, dat je niet 

alleen je voorneemt een project uit te voeren, maar het 

ook daadwerkelijk doet! Door de externe adviseur die 

over de ‘vloer komt’ wordt het voor MKB-ondernemers 

(en hun medewerkers) serieus: er worden afspraken 

gemaakt. “Vreemde ogen dwingen” wordt gezegd en 

“Subsidie helpt altijd. Het heeft 
een dubbele functie: Het geld 
zelf maar ook dat overheid hier 
serieus geld aan spendeert is een 
teken dat de overheid hier blijk-
baar waarde aan hecht, omdat 
het werkt.”
Rob Hoppenbrouwer, ABS Autoherstel 
Hoppenbrouwers , Bergen op Zoom
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“Alles had gekund zonder subsidie, maar dan doe je het niet”. 1 Bedrijf meldt dat de externe adviseur 

goed advies gaf maar minder sterk was in het implementeren van het advies.

Vanuit de klankbordgroep zijn de volgende reacties gegeven. Syntens geeft aan dat uit gesprekken met 

bedrijven die sociale innovatie hebben toegepast blijkt, dat zij unaniem tevreden zijn en dat de investe-

ring meer dan verwacht heeft opgeleverd. Medewerkers geven aan meer plezier en motivatie in hun 

werk te ervaren. 

De subsidieregeling bood ondernemers de kans ‘op weg te worden geholpen’ voor een nieuwe kijk op 

personeelsbeleid en op hun organisatie en management. Initiatieven op het terrein van personeelsbe-

leid en bedrijfsvoering konden hierdoor in een breder kader worden geplaatst.

De verhoogde aandacht voor de inzet van personeelsbeleid en voor innovatie was zonder meer positief. 

De samenhang tussen strategie, cultuur en structuur bij het ingaan van een sociale innovatie traject, 

vraagt echter meer aandacht. 

De aanvragen voor sociale innovatie laten in ieder geval pogingen van ondernemers zien om, binnen 

een nieuwe economische context, vorm te geven aan een bedrijfscontext waar werknemers op een 

volwaardige manier deel van uitmaken en kunnen meebeslissen op gebieden als organisatie van het 

werk, niveaus van beslissingen nemen en ontwikkeling van kwaliteiten.

4.2 Verbeterpunten subsidieregeling

Door ondernemers en klankbordgroepleden zijn zowel procedureel als inhoudelijk een aantal verbeter-

punten voor de regeling genoemd. Wat in ieder geval niet goed werkte, volgens beide groepen, was 

de (tijdelijke) stopzetting van de subsidieregeling. Dit heeft voor veel onbegrip gezorgd. Zo gaf een 

aantal ondernemers aan dat zij andere ondernemers op deze regeling had gewezen. Deze onderne-

mers hadden een projectopzet gemaakt, er tijd in gestoken en toen werd de regeling stopgezet. 

Verbeterpunten vanuit de ondernemers 
• Laagdrempelig maken. Ondernemers uit de eerste 

fase roemen de eenvoud van de regeling. Onder-

nemers van de tweede fase klagen soms over de 

complexiteit van de regeling en dat subsidiebu-

reaus minder geneigd zijn deze regeling uit te 

voeren, omdat het ze veel tijd kost en weinig oplevert. Dat heeft tot gevolg dat subsidiebureaus 

ook de regeling minder promoten. Een aantal ondernemers vond het lang duren voordat helder 

was of een aanvraag gehonoreerd was. Tevens hebben ze aangegeven dat de uitbetaling sneller 

zou mogen gaan. 

• Andere financiering. Een groot aantal ondernemers combineert sociale innovatie met een technologi-

sche innovatie (nieuwe machines, ombouwen werkplaats etc). Om die reden zou het interessanter 

zijn, als er snel geld beschikbaar is (bijvoorbeeld in het eerste half jaar want dan blijkt dat cash geld 

hard nodig is).

“Zelfsturende teams bleken het 
meest inzicht te geven waar de 
kracht van sociale innovatie ligt.”
Ton van Schadewijk (Syntens) klankbord lid
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• Leren van elkaar. Volgens een aantal ondernemers is het interessant kennis te delen met andere 

bedrijven die gaan sociaal innoveren. Men kan ervaringen uitwisselen en dat zou tevens interessant 

kunnen zijn voor de medewerkers. Tevens werd de suggestie gedaan om na twee jaar een update 

van het professionaliseringstraject te houden. 

 • Vooraf en tussentijdse toetsen. Een vooraf toetsend bedrijfsbezoek zou goed zijn volgens een 

aantal bedrijven. De volgende vragen, wanneer een bedrijf over voldoende sociale innovatie 

potentie beschikt, zouden getoetst kunnen worden: Gaat het wel lukken? Zijn er belemmerende 

factoren die nu niet op te lossen zijn? Ook werd aangegeven dat een tussentijdse rapportage 

prettig zou zijn ter ondersteuning van het bedrijf (zit je op de goede weg), of om misbruik te voor-

komen. Gevaar is wel dat dit de laagdrempeligheid niet bevordert.

• Communicatie. De naam sociale innovatie ervaren sommige ondernemers als verwarrend. Bijvoor-

beeld, een aantal dacht in eerste instantie dat het een POP-gesprek (persoonlijk ontwikkelplan) 

voor werknemers betrof. 

Verbeterpunten vanuit de Klankbordgroep
• Actief de acquisitie regelen. Voor een aantal uitvoerende partijen was de acquisitie, het promoten 

van de subsidieregeling iets wat men ‘erbij doet’. Dit kan beter worden geregeld door bijvoorbeeld 

één of meerdere ‘acquisiteurs’ aan te stellen. 

• Breder. Vooral industriële bedrijven hebben aanvragen ingediend. Het zou wenselijk zijn als er uit 

een breder veld aanvragen zouden binnenkomen.

• Inkleuring begrip sociale innovatie. Alle definities ten spijt, de concrete invulling van het begrip 

blijkt niet altijd eenduidig te zijn. De klankbordgroep heeft dit werkenderwijs opgelost. Echter bij 

een vervolg moet dit begrip concreter worden ingekleurd. 

• MKB vriendelijker. Het werken met een deadline voor het indienen van de aanvraag, bleek voor 

een aantal ondernemers een lastige opgave te zijn. Menig ‘vrije uurtje’ werd opgeofferd om alle 

benodigde informatie te vergaren en deze overzichtelijk te maken. Er werd soms geklaagd over de 

veelheid aan verplichte informatie.

• Verbinding vele sociale innovatie activiteiten. In de provincies en regio’s zijn vele sociale innovatie 

promotie activiteiten zoals workshops, seminars en mailings. Door deze activiteiten beter af te 

stemmen, zal dit meer rendement opleveren.

4.3 Alternatieven?

Uit bovenstaande blijkt dat ondernemers tevreden zijn met een subsidieregeling als stimuleringsmiddel 

voor sociale innovatie. Toch zal er niet altijd subsidie beschikbaar zijn en zijn er alternatieven nodig om 

het MKB te bereiken en te stimuleren om te starten met sociale innovatie. MKB-ondernemers zijn 

hierover bevraagd en hebben de volgende suggesties. 
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Kanalen die een rol kunnen spelen bij het promoten van sociale innovatie
• Via MKB Nederland: vanuit het MKB kan aandacht gegeven worden aan sociale innovatie: wat is 

het belang en wat kan het opleveren?

• Via accountants/lokale banken: financiële adviseurs komen vaak bij het MKB en kunnen MKB-

ondernemers over de sociale innovatie successen van andere klanten informeren.

Hoe kan de promotie van sociale innovatie worden vormgegeven
• Toon het lange termijn belang. Het zou goed zijn als getoond wordt hoe, in woelige tijden, met 

sociale innovatie de continuïteit van het bedrijf wordt behouden en toekomstige werknemers 

worden geïnteresseerd voor het bedrijf.

• Uitwisselen van good practice. Door het organiseren van een bedrijvencontactdag op een lokaal 

industrieterrein kunnen ondernemers op een laagdrempelige manier, hun successen en ervaringen 

vertellen en delen.

• Heropvoeden industriebeleid. Het landelijke industriebeleid is volgens een van de ondernemers 

ouderwets en dus niet meer van deze tijd. Sociale innovatie moet hierin prominent opgenomen 

worden.

• Het publiceren van successen. Bedrijven zouden hun succes moeten publiceren in hun bedrijven-

krant, lokale krantjes of brancheblad (1 ondernemer is echter van mening dat brancheorganisaties 

te veraf staan van kleine MKB).

Tot slot geven klankbordleden aan dat naast een subsidie meerdere ‘roadshows’ te organiseren met 

ondernemers (partijen) die als trekker fungeren. Deze prikkelende voorlichtingsbijeenkomsten worden 

dan gevoed met kennis over de voordelen en de winst van sociale innovatie.

Een andere suggestie is om de onderlinge samenwerking tussen bedrijven te stimuleren. Bijvoorbeeld: 

bedrijven die op personeelsgebied willen gaan samenwerken of aan het ‘in de keten’ beschikbaar 

stellen van elkaars systemen of diensten. Op deze wijze komt de wil tot innovatie vanuit de bedrijven 

zelf en kan men de kosten en tijdsinvestering samen delen.
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5 Samenvatting en aanbevelingen 

In de voorafgaande hoofdstukken hebben we een overzicht gegeven van de ervaringen van een groep 

Zuid-Nederlandse MKB -ondernemers met sociale innovatie en met de Sociale Innovatieadviesregeling 

van het OP-Zuid. In dit laatste hoofdstuk vatten we het overzicht samen en geven aanbevelingen. 

5.1 Samenvatting

Kijken we naar de evaluatievragen dan kunnen we het volgende vaststellen: 

Inhoud en bereik van de Sociale Innovatieadviesregeling
De Sociale Innovatieadviesregeling is een 3 jarige regeling, opgezet speciaal voor het MKB, die in het 

kader van OP-Zuid in de drie zuidelijke regio’s (Noord-Brabant, Limburg en Zeeland) werd uitgevoerd. In 

de periode 2009-2011 hebben 113 bedrijven een beroep gedaan op de SIA. Van deze aanvragen zijn 

er 70 goedgekeurd. 

Type bedrijven dat gebruik heeft gemaakt van de regeling
Bedrijven uit 14 verschillende sectoren hebben een beroep gedaan op de regeling. Het overgrote deel 

komt uit industriële bedrijven met de nadruk op de metaal- en technologische industrie. Met name 

MKB-bedrijven met 1-50 medewerkers hebben gebruik gemaakt van de regeling. De bedrijven met 11 

tot 50 medewerkers waren in de meerderheid.

Bedrijven maken zowel om actieve als reactieve redenen gebruik van de regeling. Genoemde actieve 

redenen zijn bijvoorbeeld een groeistrategie, schaalvergroting of een gewenste cultuurverandering. De 

noodzaak om te kunnen blijven concurreren of om bedrijfsprocessen efficiënter in te richten waren de 

meest genoemde reactieve redenen. Het aanboren van het aanwezige potentieel bij medewerkers zien 

zij als kans bij deze regeling.

De sociale innovatie projecten sloten aan bij één of 

meerdere van de volgende thema’s:

• Organisatie van Werkprocessen & Flexibilisering;

• Talentonplooiing & Employability;

• Participerende aansturing.

“Subsidie helpt altijd. Het heeft 
een dubbele functie: Het geld 
zelf maar ook dat overheid hier 
serieus geld aan spendeert, is een 
teken dat de overheid hier blijk-
baar waarde aan hecht, omdat 
het werkt.”
Rob Hoppenbrouwer, ABS Autoherstel 
Hoppenbrouwers , Bergen op Zoom
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53% van de goedgekeurde aanvragen heeft betrekking op de Organisatie van Werkprocessen &Flexibili-

sering. Binnen deze pijler ligt het accent bijna altijd op het efficiënter inrichten van de arbeidsorganisa-

tie. De medewerkers krijgen hierbij een belangrijke rol, bijvoorbeeld binnen de verbeterteams. Projecten 

die onder één pijler van de regeling werden ingediend, beogen ook effect op de andere pijlers. Zo leidt 

de analyse van werkprocessen tot gezamenlijk analyseren en leren (Talentontplooiing & Employability) 

en passen medewerkers in onderling overleg de taak- en werkverdeling aan (Participerende aanstu-

ring). Overigens richten de meeste projectaanvragen zich op meer dan één thema. 

Aanpak sociale innovatie en resultaat
Binnen elk van de drie pijlers van de regeling, wordt een vergelijkbare aanpak gehanteerd. 

Het startpunt daarbij is, afhankelijk van het thema, een inventarisatie in samenspraak met het manage-

ment en de medewerkers. Bij de pijler Organisatie van Werkprocessen & Flexibilisering ligt de nadruk 

op een inventarisatie van knelpunten in het werkproces. Bij Talentontplooiing & Employability gaat het 

om een inventarisatie van aanwezige competenties. Een organisatiediagnose vormt bij Participerende 

aansturing het vertrekpunt. 

Bij de Uitvoering & implementatie en Evaluatie & borging hebben medewerkers ook een belangrijke 

rol. Medewerkers adviseren onder meer over vereenvoudigingen in het werkproces, marktbewerkings- 

of opleidingsplannen en stellen werkinstructies op voor de borging van veranderingen. In een aantal 

projecten binnen de pijler Participerende aansturing, vormt een klanttevredenheidsanalyse onderdeel 

van het proces. 

Medewerkers zijn veelal inhoudelijk betrokken bij het sociale innovatie proces. Met behulp van nieuwe 

methoden analyseren zij knelpunten en formuleren samen met collega’s verbetervoorstellen. Zo doen 

zij nieuwe kennis op en leren zij nieuwe vaardigheden. Door het voeren van deze inhoudelijke gesprek-

ken met elkaar draagt deze werkwijze ook bij aan een betere samenwerking en teamvorming. 

Een verandering in de management- en leiderschapsstijl is daarbij voorwaardenscheppend. Deze leider-

schapsstijl is gericht op meer verantwoordelijkheden bij uitvoerende medewerkers en een andere rol 

voor het (dagelijks) management en de directie. 

Deze vormen van leiderschap zijn van grote invloed op de cultuur en de communicatie in de organisa-

tie. Medewerkers voelen meer ruimte om zich te uiten en hebben het gevoel dat er naar hen geluisterd 

wordt. Tevens worden ze uitgedaagd om nieuwe vraagstukken aan te pakken en te leren. 

Uit gesprekken met medewerkers blijkt dat een betere structurering van werkprocessen, ‘meer 

structuur, minder ad hoc, alles op z’n plek’, heeft bijgedragen aan de kwaliteit van het werk. De mede-

werkers zijn beter op de hoogte. Ze weten waar ze aan toe zijn, kunnen zelf ingrijpen wanneer er 

zaken misgaan en hebben meer overzicht. Medewerkers zijn enthousiaster geworden door de ontstane 

variatie in hun werk en ze voelen zich meer verbonden met het eindproduct. 
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Door reacties als “We worden serieus genomen, we krijgen een actieve rol” lijkt bij sommige bedrijven 

zelfs een extra dimensie toegevoegd te worden. Medewerkers bij die bedrijven stellen het op prijs dat 

ze meer verantwoordelijkheden en vertrouwen krijgen. Dit heeft ook zijn weerslag op de cultuur van 

deze bedrijven namelijk meer openheid en meer plezier in het werk. 

Bedrijven benoemen zowel kwantitatieve als kwalitatieve resultaten van het sociale innovatie traject. 

Kwantitatieve resultaten hebben te maken met productiviteit, doorlooptijd, faalkosten en leverbe-

trouwbaarheid, maar ook met de daling van het ziekteverzuim en de stijging van de medewerkerste-

vredenheid. Kwalitatieve resultaten vertalen zich in een beter perspectief voor het bedrijf en een aantal 

voorwaardelijke zaken als de organisatie van het werk, de arbeidsverhoudingen, de arbeidsomstandig-

heden en de rol van directie en management. Hierdoor ontstaat voor de directie meer ruimte voor 

strategie en het lange termijn denken.

Succesfactoren
De succesfactoren (gebaseerd op de interviews met 23 bedrijven) hebben zowel betrekking op de inhoud, 

de randvoorwaarden als op de aanpak van het project. Gerangschikt in het model kritische succesfacto-

ren in het MKB blijkt dat leiderschap, zeggenschap van medewerkers en zichtbaar resultaat aan de basis 

staan van de implementatie van sociale innovatie in het MKB. Een viertal andere factoren: samenwerking, 

leren& innoveren, geloven & vertrouwen, kwaliteit, borging & duurzaamheid zijn de werkzame ingredi-

enten die ervoor zorgen dat de sociale innovatie ook op de langere termijn succesvol blijft.

De grootste groep bedrijven wil de resultaten van het sociale innovatie traject vasthouden, verfijnen en 

laten ‘inslijten’: 8 van de 23 bedrijven waarmee gesproken is, wil starten met nieuwe sociale innovatie 

onderdelen of sociale innovatie op een andere afdeling invoeren. Andere bedrijven maken het oor-

spronkelijke traject af. Een enkeling is gestopt of zoekt naar een nieuwe ingang.

SIA als promotiemiddel voor sociale innovatie
De Sociale Innovatieadviesregeling heeft een belangrijke rol gespeeld voor bedrijven om hetzij met 

sociale innovatie aan de gang te gaan, hetzij sociale innovatie een meer prominente plek te geven bij 

de aanpak van veranderingsprocessen (door o.a. ‘bottom-up veranderen’ en ‘talentontplooiing’). Een 

ruime meerderheid van de bedrijven is lovend over het traject met een externe adviseur. Door het 

inzetten van een externe adviseur wordt het voor MKB-ondernemers (en hun medewerkers) ‘serieus’. 

De externe adviseur herinnert het bedrijf en de medewerkers aan de gemaakte projectafspraken en 

houdt ze een spiegel voor.

“Zonder subsidie hadden wij het waarschijnlijk nooit 
gedaan. Nu zeg ik: ik had het ook zonder subsidie moe-
ten doen. Voor ons heeft het traject een hele positieve 
invloed gehad, daarom gaan we ook ermee verder.”
Rene Poels, directeur Poels-Janssen Logistics, Horst
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Leden van de klankbordgroep beoordelen de impact van de SIA als een kans om ‘op weg te worden 

geholpen’ voor een nieuwe kijk op personeelsbeleid en op organisatie en management.

Verbeterpunten voor de subsidieregeling zijn deels procedureel, deels inhoudelijk van aard. Bedrijven 

en leden van de klankbordgroep geven aan dat de regeling nog MKB-vriendelijker kan (minder 

complex, snellere procedure en eerder geld beschikbaar). Meer kennisdeling tussen deelnemende 

bedrijven en toetsing kan de kwaliteit ten goede komen. Bij een vervolg moet sociale innovatie nog 

duidelijker ingekleurd worden in de context van bedrijven. Tot slot is een grotere variatie aan sectoren 

en meer afstemming van sociale innovatie promotie activiteiten gewenst. 

Samenvattend kunnen we op basis van de schriftelijke evaluaties en interviews in de eerste plaats vast-

stellen dat de Sociale Innovatieadviesregeling (SIA) een belangrijke stimulans was voor MKB- bedrijven 

om met sociale innovatie aan de gang te gaan. Men vindt wel dat de regeling eenvoudiger moet. De 

tussentijdse knip, die heeft plaatsgevonden, werkt demotiverend, schept verwarring en is slecht voor 

het vertrouwen. 

Op de tweede plaats blijkt dat zowel ondernemers als medewerkers de resultaten van sociale innovatie 

positief beoordelen. Sociale innovatie heeft volgens hen een wezenlijke bijdrage geleverd aan het 

“samen hoger leggen van de lat”. 

5.2 Aanbevelingen 

Hoe verder te gaan met sociale innovatie bij het MKB? 

In deze paragraaf geven we op basis van de eerder 

genoemde conclusies en vaststellingen, aanknopings-

punten voor sociale partners, sectororganisaties, 

branche- en ondernemersverenigingen, kennisinstel-

lingen en overheden. 

De aanbevelingen richten zich op twee onderdelen:

• Algemene aanbevelingen.

• Het voorzetten van de bestaande regeling, 

eventueel aangepast in een andere vorm.

Algemene aanbevelingen om sociale innovatie op de kaart te zetten en houden  
bij het MKB

1. Sociale partners zijn overtuigd van het belang van sociale innovatie en dragen het uit

Uit de opmerkingen van MKB en de klankbordgroep blijkt dat sociale innovatie veel oplevert voor 

zowel werkgevers als werknemers. De eerste meters zijn nu gemaakt en de ‘innovators’ en ‘early 

adopters’ zijn ermee aan de slag, maar het ‘grote peloton’ moet nog volgen. Om meer MKB-bedrij-

ven te bereiken en te verleiden moeten prominente werkgevers en organisaties vanuit werkgevers- 

en werknemersorganisaties zich hiervoor inzetten en sterk maken. Voorbeelden zijn ‘roadshows’ 

“Ik vind het wezenlijk dat we 
de successen die ik met sociale 
innovatie heb behaald uitdraag. 
Het is goed voor mijn bedrijf, mijn 
personeel en het aanzien van deze 
manier van werken.”
Arno Saasen, directeur Saasen Groep, 
Mierlo.
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(getrokken door ondernemers(partijen) met prikkelende informatie, kennisbank, het aantonen van 

lange termijn winst en het uitwisselen van good practices op lokaal niveau/bedrijventerreinen.

2. Overheden verbinden economisch beleid met arbeidsmarktbeleid

Sociale innovatie is vaak alleen gekoppeld aan arbeidsmarktbeleid en arbeidsverhoudingen. Echter 

lokale, provinciale en landelijke overheden moeten meer verbindingen leggen tussen (technolo-

gisch) innovatiebeleid (topsectoren, topclusters) en sociale innovatie. Immers 75% van het innova-

tiesucces komt van sociale innovatie. Dus maak als overheden integraal economische/

arbeidsmarktbeleid waarbij zowel technologische als sociale innovatie aan bod komen. Overheden 

dagen daarnaast sectoren, kennisinstellingen, werkgevers, werknemers en uitvoeringspartijen uit 

om deze verbindingen zoveel mogelijk in hun werkzaamheden terug te laten komen. 

3. Uitvoerende partijen werken meer samen

Brancheorganisaties, kennisinstellingen en uitvoeringsorganisaties moeten meer samenwerken en 

kennis uitwisselen, ook op de verbinding tussen technologische en sociale innovatie. Dit kan door 

het samen organiseren van bijeenkomsten, workshops en masterclasses. Bovendien kan de kennis-

verzameling en kennisdeling regionaal gezamenlijk (bijvoorbeeld hogeschool, branches, werkne-

mers- en uitvoeringsorganisaties) op gepakt worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inzetten van 

studenten maar ook aan samenwerking met de accountants en lokale banken.

Het voorzetten van de bestaande regeling, eventueel aangepast in een andere vorm 
De subsidie van de Sociale Innovatieadviesregeling heeft een belangrijke rol gespeeld voor bedrijven, 

evenals het traject met een externe adviseur. Deze aspecten moeten behouden blijven. Daarbij is ook 

de continuïteit van de regeling van belang. 

Tevens zijn er een aantal verbeterpunten genoemd:

1. Maak de procedure eenvoudiger

Hoewel de meeste ondernemers de eenvoud van de regeling prijzen, vonden sommige bedrijven 

de aanvraagprocedure te complex en het besluitvormingsproces over de subsidietoekenning te 

lang. Ondernemers pleiten in dat opzicht voor een laagdrempelige regeling waarbij eerder duide-

lijkheid ontstaat over de financiering. Tevens pleiten ze ervoor dat de financiële middelen eerder 

beschikbaar komen. Onderzoek of een combinatie van krediet (voor noodzakelijke investeringen) 

en subsidie kan een meerwaarde voor het MKB opleveren.

2. Stimuleer kwaliteitsverbetering

Door het organiseren van uitwisselingsbijeenkomsten of kenniskringen, waarin ondernemers van 

elkaar kunnen leren, kan dit de inhoud en de kwaliteit van de trajecten ten goede komen. Door 

toetsing vooraf en tussentijds, kan beter worden gewaarborgd dat het bedrijf op de goede weg is. 

Daarbij moet wel een balans gevonden worden tussen enerzijds een laagdrempelige regeling en 

anderzijds uitgebreide toetsingsprocedures.
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3. Zorg voor duidelijke inkleuring van sociale innovatie

De klankbordgroep heeft werkenderwijs concrete invulling aan het begrip sociale innovatie 

gegeven. Voor het vervolg pleit zij voor een duidelijke inkleuring vooraf. 

4. Vestig de aandacht op nieuwe sectoren voor een breder bereik 

De aanvragen kwamen met name uit het industriële MKB, met name metaal en technologische 

industrie. Het is wenselijk dat ook MKB uit andere sectoren aanvragen indienen. Kies vooraf een 

aantal sectoren waar extra aandacht voor komt.

5. Regel een betere afstemming, onderling en met anderen

Acquisitie en promotie moeten meer worden afgestemd met andere promotie activiteiten 

(workshops, seminars en mailings) binnen en tussen de drie provincies. Dit zal de transparantie en 

efficiency ten goede komen. 

6. Zorg dat promotie zo goed mogelijk aansluit bij (kleine) MKB

Het MKB verleiden tot sociale innovatie vraagt een specifieke aanpak. De term sociale innovatie 

werkt verwarrend dus gebruik termen die meer aansluiten bij de dagelijkse werkelijkheid van het 

MKB. Kies om het MKB te bereiken naast de Kamer van Koophandel/Syntens speciale acquisiteurs 

en/of werk meer samen met banken en accountants, MKB-Nederland en bijeenkomsten op lokale 

bedrijventerreinen. 
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Bijlage 1  
Kenmerken geïnterviewde bedrijven
Hieronder treft u een aantal kenmerken aan van de bedrijven die zijn geïnterviewd over het aantal 

medewerkers, branche en regio. Keuze bedrijven is gebaseerd op (zie hoofdstuk 1) regio, interesse voor 

gesprek, branche etc.

Bedrijfsnaam Aantal 
mdw

Branche Regio Oude/nieuwe 
regeling

1 Coremans 178 Industrie-Metaal  Zeeland-overig Oude 

2 Deventer Profielen 44 Industrie- Rubber en 
kunststof

 West-Brabant Oude &nieuwe

3 Dragon Plastics 18 Industrie-Rubber en 
kunststof

 Zeeland-overig Oude &nieuwe

4 FIER Automotive 6 Industrieel ontwerp 
en vormgeving

Zuidoost Brabant Oude

5 FMI Precision 120 Industrie-Metaal West-Brabant Nieuwe

6 Frencken Scholl Architecten 19 Architecten Zuid-Limburg Oude

7 Geelhoed Betonwapening 69 Industrie- Metaal Zeeland-overig Nieuwe

8 ABS Autoherstel 
Hoppenbrouwers 

23 Groot –en 
detailhandel

West-Brabant Nieuwe

9 Icares 5 Onderwijs Zuidoost 
-Brabant

Oude

10 Jetstone 108 Industrie – minerale 
producten

Zuidoost-Brabant Oude 

11 King Cuisine 55 Industrie- vervaardi-
ging van 
voedingsmiddelen

Midden-Brabant Oude 

12 Kranenbouw 30 Industrie- 
vervaardiging van 
overige machines en 
apparaten

Zuidoost-Brabant Oude 

13 Lonka 64 Industrie- vervaardi-
ging van 
voedingsmiddelen

West-Brabant Oude 
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Bedrijfsnaam Aantal 
mdw

Branche Regio Oude/nieuwe 
regeling

14 Confiserie Napoleon 58 Industrie- vervaardi-
ging van 
voedingsmiddelen

Zeeuws-
Vlaanderen

Nieuwe

15 Peeters Producten 64 Industrie- vervaardi-
ging van 
voedingsmiddelen

West-Brabant Oude

16 Print Unlimited 10 Industrie- drukkerijen, 
reproductie van 
opgenomen media

Noord-Limburg Oude

17 Poels-Janssen Logistics 31 Vervoer en opslag – 
opslag en dienstverle-
ning voor vervoer

Noord-Limburg Nieuwe

18 Ramaer 107 Industrie – vervaardi-
ging van computers 
en van elektronische 
en optische 
apparatuur

Zuidoost-Brabant Oude

19 Redie Totaalinrichting 164 Industrie – vervaardi-
ging van meubels

Zuidoost-Brabant Oude

20 Saasen Groep 5  Onderwijs Zuidoost-Brabant Oude

21 Te Baerts 90  Vervoer en opslag – 
vervoer over land

Noord-Limburg Oude

22 Van Tilburg 
Installatietechniek 

27 Bouwnijverheid – 
Gespecialiseerde 
werkzaamheden in de 
bouw

Noord-Limburg Nieuwe

23 VSM Ruma 15 Vrije beroepen en 
wetenschappelijke en 
technische activitei-
ten- Speur- en 
ontwikkelingswerk

Noordoost- 
Brabant

Oude

Uit bovenstaande kan gesteld worden dat de verdeling op het gebied van grootte bedrijven en regio 

aardig overeenkomt met het totale aantal aanvragen. Er zijn 4 bedrijven met 10 werknemers of minder 

gesproken, 8 bedrijven van 11 tot en met 50 werknemers, 5 bedrijven met 51 tot en met 80 werkne-

mers, 1 bedrijf van 81-100 en 5 bedrijven met meer dan 100 werknemers. 

Ook de regionale verdeling komt min of meer overeen. Wat betreft de branches/sectoren lijkt de focus 

te veel op industrie (14 van de 23) te liggen, maar deze komt goed overeen met het totale aantal 

aanvragen uit die categorie. Concluderend kunnen we stellen dat de gegevens uit de interviews in 

voldoende mate kunnen spreken voor het totaal aantal uitgevoerde sociale innovatie trajecten.
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Bijlage 2   
Klankbordgroep
Aan de subsidieregeling was een klankbordgroep gekoppeld. In de eerste fase werd zij bij twijfel gepolst. 

In de tweede fase was het oordeel van de klankbordgroep zwaarwegend en vervulde zij een zeer 

belangrijke rol. De klankbordgroep was samengesteld met deskundigen vanuit verschillende gremia: 

Ron van Baden FNV Bondgenoten

Jos van Erp FME

Peter Gelens Bureau Ideerijk

Willem de Lange Avans Hogeschool

Ron Rosbak Syntens

Jol Stoffers Zuyd Hogeschool

Jean-Paul Urlings Kamer van Koophandel Limburg

Marcel Voeten Kamer van Koophandel Zuidwest Brabant

Theo van der Werf FNV Bouw

Verder was Louise Beduwé van MKB Zeeland agenda lid. 

Chris D’havé (PSW), Eline de Graaff (Stimulus Programmamanagement), Marie-Thérèse Rooijackers 

(PSW) en Ton van Schadewijk (Syntens) waren toehoorders en betrokken bij de uitvoering van de 

regeling en hadden geen stemrecht.

Bevindingen klankbordleden

Een aantal van de meest actieve klankbordleden 

heeft hun bevindingen ten aanzien van sociale 

innovatie en de subsidieaanvragen op papier gezet. 

Hieronder volgt er een bloemlezing. Aan het eind 

treft u een bijdrage aan van Willem de Lange die 

een verbinding legt tussen sociale innovatie en de 

duurzame arbeidsorganisatie.

het begrip sociale innovatie
Ton van Schalkwijk van Syntens Zuidwest Nederland geeft aan dat “de vele publicaties en initiatieven 

[de afgelopen jaren] voor een grote bekendheid van sociale innovatie hebben gezorgd. Allereerst de 

naam van sociale innovatie: deze is breed beschreven geweest in diverse media en heeft zelfs geleid tot 

een aandachtspunt in de regeringsnota. Door de veelheid aan informatie en van verschillende aard is 

de naam sociale innovatie echter verworden tot een ‘containerbegrip’ en is de juiste betekenis van het 

innoveren op personeelsniveau bij velen veralgemeniseerd.” Hij geeft aan dat hierdoor sociale innovatie 

wel heel bekend is geworden en er “een grote hoeveelheid aan kennis en implementatievoorbeelden 

‘’Deelname aan de Klankbordgroep 
was prettig en nuttig, vooral door 
de verscheidenheid aan achtergron-
den en ervaringen. De projectaan-
vragen konden zo beter worden 
beoordeeld, hetgeen ten goede 
kwam aan de aanvragers”. 
Ton van Schadewijk, Syntens



45

beschikbaar is gekomen. Voor kennisleveranciers is er een nieuwe markt ontstaan, hoewel je ook hier 

ziet dat men nog wel eens terugvalt in oude denkwijzen en systemen.”

“Ondernemend Nederland was al bekend met de kreet ‘innovatie’, de aandacht hiervoor en het nut 

ervan. Verduidelijking van het woord sociale innovatie aan de hand van concrete voorbeelden waren 

nodig om aan te geven wat er met sociale innovatie bedoeld werd.” De meeste ondernemers denken 

volgens Ton van Schadewijk bij sociale innovatie namelijk in eerste instantie aan de reguliere perso-

neelsinstrumenten als het opstellen van beoordelingsgesprekken en functieprofielen. Dat sociale 

innovatie een heel nieuwe kijk op de organisatie en het management vereist betekent dat onderne-

mers vaak even “op weg moeten worden geholpen”. Kortom, een leidraad bleek onontbeerlijk. Zelf-

sturende teams bleken het meest inzicht te geven waar de kracht van sociale innovatie ligt. Hierdoor 

kon aanschouwelijk worden gemaakt wat het inrichten van dergelijke werkgroepen kan opleveren voor 

de organisatie en voor de motivatie bij de medewerkers.”

sociale innovatie cruciaal voor de continuïteit

Jean-Paul Urlings, Kamer van Koophandel Limburg stelt dat sociale innovatie cruciaal voor de continuï-

teit van een bedrijf is. “Vanuit de KvK Limburg benaderen we actief bedrijven om ze bewust te maken 

van het belang van (sociale) innovatie. Regelmatig krijgen we dan van ondernemers terug dat ze geen 

interesse hebben om te spreken over (sociale) innovatie. Innovatie wordt namelijk gezien als een traject 

dat groei van het bedrijf oplevert. De zojuist genoemde ondernemers hoeven echter niet zozeer te 

groeien. Ze willen hun bedrijf ‘behapbaar’ houden. Verdere groei houdt volgens hen in dat ze de 

controle over het bedrijf verliezen. Ik ga er niet verder op in of dit laatste waar is. Maar (sociale) 

innovatie leidt zeker niet altijd tot groei van het bedrijf. Het borgt juist stabiliteit in het bedrijf. Het 

voorkomt dat een bedrijf ‘wegzakt’. Het is een veelgehoord cliché: als jij niet innoveert, dan doen je 

concurrenten het wel. En dan raak je als ondernemer achterop. Om dus je concurrenten minimaal bij te 

houden, zal je als ondernemer moeten innoveren.”

Volgens Jean-Paul Eurlings is in veruit de meeste gevallen het personeel de belangrijkste productiefac-

tor in een bedrijf. “Daarin investeren rendeert gegarandeerd! Sociale innovatie beperkt zich daarbij niet 

tot HRM-beleid. Om het personeel maximaal te laten renderen, moet het personeel maximaal gefacili-

teerd worden. Dus moet de organisatiestructuur juist ingericht zijn. Sociale innovatie vernieuwt niet 

alleen de inzet van het personeel, maar past ook de organisatiestructuur erop aan.”

Sociale innovatie en het nieuw economisch model

Jos van Erp, FME Representative High Tech Systems Platform is werkzaam bij FME-CWM, de werkge-

versorganisatie voor de technologische industrie. Zijn ervaring is dat de gesprekken met de Board of 

Management met CEO’s van heel grote bedrijven en aan de keukentafel met DGA’s van middelgrote en 

kleine ondernemingen vaak gaan over mensen en over vergroten van productiviteit en efficiency. Maar 

ook over het afnemen van de vanzelfsprekendheid dat mensen altijd bij je blijven werken. De gemid-

delde leeftijd wordt hoger. Blijven de mensen wel letterlijk en figuurlijk “fit” voor de job? En wat doe je 

als ondernemer met de trend dat medewerkers hun eigen inbreng willen hebben in hoe het beter kan.
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Jos van Erp stelt dat het niet meer uitsluitend gaat om wat de ondernemer wil. “Zeker, de ondernemer 

–vooral de DGA uit het MKB heeft zijn visie omgezet in producten en markten. Dat heeft geleid tot 

werkgelegenheid. Maar vanaf dat moment is het bedrijf in zijn brede context een systeem geworden 

waar werknemers volwaardig deel van uitmaken. En waar zij over willen meebeslissen. Op gebieden als 

organisatie van het werk, niveaus van beslissingen nemen en ontwikkeling van kwaliteiten. 

In de aanvragen voor sociale innovatie ziet Jos van Erp de pogingen van werkgevers terug om binnen 

een nieuw economisch model een evenwicht te vinden. Wat goed is voor de werkgever en het bedrijf 

is in veel gevallen ook goed voor de werknemers. En omgekeerd ook. De ondernemer staat aan het 

roer, maar de medewerkers zijn volwaardig gesprekspartner. Dat is het nieuwe evenwicht binnen het 

employability contract.”

Sociale innovatie: strategie, cultuur en structuur

Peter Gelens, Bureau Ideerijk tot slot vindt het “prachtig dat zoveel organisaties door sociale innovatie 

nu ook werk maken van P&O. Dat is zondermeer winst. Ook gaan bedrijven met innovatie aan de slag, 

ook een waardevolle ontwikkeling.” Maar het kan nog beter. “Veel aanvragen sociale innovatie gingen 

over de P van P&O en nog weinig over de O. Er is nog te veel sprake van inzet van personeelsinstru-

menten en te weinig van organisatie ontwikkeling. Veel veranderprocessen bleven zijns inziens beperkt 

tot het “rammelen aan de hark” met andere woorden het wijzigen van de structuur en dat was het 

dan. Er is volgens Peter Gelens echter meer nodig. Een volledig sociale innovatie traject zou een samen-

hangend concept tussen strategie / cultuur / structuur moeten bevatten. 
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Draagt sociale innovatie bij aan een duurzame arbeidsorganisatie?

Willem de Lange

Lector HRM Avans Hogeschool

Steeds meer bedrijven zijn zich ervan bewust, dat het belangrijk is om maatschappelijk verantwoord te 

handelen. Gesproken wordt van duurzaam ondernemen of maatschappelijk verantwoord ondernemen 

(MVO). Dat heeft dan primair betrekking op de relatie tussen de onderneming en haar omgeving. 

Duurzaam ondernemen wordt vaak uitgewerkt in de drie P’s: People, Planet en Profit. Deze drie 

dimensies moeten met elkaar in balans zijn. Voor mijn bijdrage ben ik nagegaan of de ingediende 

aanvragen voor de subsidieregeling voor sociale innovatie (SIA) kunnen leiden tot meer duurzame 

arbeidsorganisaties. 8

Mijn uitgangspunt is de stelling dat de onderneming die zegt maatschappelijk verantwoord te handelen 

– om geloofwaardig te zijn - in haar intern ondernemingsbeleid consistent gedrag moet vertonen. 

Want, hoe geloofwaardig is een organisatie als zij het duurzaamheidsdenken dat zij naar buiten 

uitdraagt, niet vertaalt naar organisatie en management van de arbeid? Zo kom ik bij het begrip 

duurzame arbeidsorganisatie. Waar duurzaam ondernemen kan worden omschreven als ondernemen 

met respect voor mens en omgeving, kan de duurzame arbeidsorganisatie worden omschreven als de 

arbeidsorganisatie waarin respect voor de mens en de omgeving tot uitdrukking komt. Voor de interne 

organisatie zijn de tegenhangers van de drie P’s Respect, Omgevingsbewustzijn en Continuïteit. In een 

duurzame arbeidsorganisatie zijn deze drie dimensies met elkaar in evenwicht.

Vanuit het perspectief van de duurzame arbeidsorganisatie is dan met name de vraag opportuun, of 

respect, omgevingsbewustzijn en continuïteit gelijkwaardig worden gereflecteerd in onder meer de 

organisatie van de arbeid, het personeelsmanagement, de arbeidsrelatie en veranderingsprocessen. 

Wordt binnen het bedrijf niet eenzijdig de nadruk gelegd op continuïteit (c.q. winstmaximalisatie)? Hoe 

zit het met het sturen op omgevingsbewustzijn en respect? Concreet kan dit worden teruggezien in 

bijvoorbeeld flexibilisering en individualisering van de arbeid, de (aandacht voor de) ontwikkeling van 

competenties van medewerkers, de verantwoordelijkheidstoewijzing en regelcapaciteit in de organisa-

tie, de betrokkenheid van medewerkers in veranderingsprocessen etc. Dit zijn de bouwstenen van de 

duurzame arbeidsorganisatie. Een nadere beschouwing van deze bouwstenen laat zien dat hieraan een 

drietal kernwaarden ten grondslag ligt: balans, vertrouwen en integraliteit. Het zijn als het ware de 

fundamenten waarop deze bouwstenen rusten. Deze denklijn kan in de volgende figuur worden 

weergegeven.

8  Zie voor meer informatie: Lange, W. de. (2004). Bouwstenen van de duurzame arbeidsorganisatie. Tilburg: 

Universiteit van Tilburg en Lange, W. de & Koppens, J. (2007). De duurzame arbeidsorganisatie. Amsterdam: 

Weka (2e druk).
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Duurzame arbeidsorganisatie

Respect

Concept:

Dimensies:

Velden:

Bouwstenen:

Fundamenten:

Omgevings-
bewustzijn Continuïteit

Geloofwaardigheid — transparantie — individualisering — functionele 
flexibiliteit — verantwoordelijkheid — betrokkenheid — employability — 

co-creatie — regelcapaciteit — samenwerking 

Balans Vertrouwen Integraliteit

Organisatie van 
de arbeid

Personeels-
management

Arbeids-
relaties

Organisatie-
verandering

De vraag is nu, in hoeverre de bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de SIA regeling duurzame 

arbeidsorganisaties zijn, dan wel – om de lat wat minder hoog te leggen – in hoeverre de innovatie een 

ontwikkeling in die richting heeft bevorderd. 

Op basis van de aanvragen concludeer ik dat als gevolg van de subsidieregeling bedrijven zeker stappen 

hebben gezet in de richting van een meer duurzame arbeidsorganisatie. Het accent lag vaak op het 

meer efficiënt en/of effectief inrichten van de organisatie (‘slimmer werken’), maar daarbij bestond 

altijd aandacht voor de rol en de gevolgen van de medewerkers (‘prettiger werken’). 

In bijna alle gevallen wordt een nieuwe overlegstructuur in het leven geroepen, soms voor het gehele 

bedrijf, soms voor een of meer bedrijfsonderdelen. Een aantal aanvragers beoogt een omslag in de 

organisatiecultuur. Dit heeft dan bijna altijd betrekking op een grotere betrokkenheid en participatie 

van de medewerkers. Een belangrijk element is de verschuiving van de verantwoordelijkheid naar de 

werkvloer. Men realiseert zich dat meer oog voor de communicatie van boven naar beneden en 

omgekeerd essentieel is. De organisatie van de arbeid verandert, en vaak gaat dit gepaard met een 

bredere taak (en dus inzetbaarheid) van de medewerkers. Ook taakroulatie zijn we tegengekomen. 

Dergelijke veranderingen in de organisatie van de arbeid – en daar rekenen we natuurlijk ook de zelf-
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sturende teams toe – geven het bedrijf (functionele) flexibiliteit en bevorderen de employability van de 

medewerkers.

Het is moeilijk om te bepalen of er altijd sprake was van balans tussen continuïteit (het organisatiebe-

lang) en respect (het medewerkerbelang). Het gaat immers om twee sterk verschillende begrippen; je 

vergelijkt appels met peren. Echter, indien het een ten koste zou kunnen gaan van het ander, werd de 

subsidie niet toegewezen. De innovatie moest voor beide partijen een positief saldo opleveren; win-win 

dus. Als dat het geval is, dan is de vraag of dat wel precies met elkaar in evenwicht is minder relevant.



PSW

Stationsplein 4

Postbus 1228 

5200 BG ‘s-Hertogenbosch

Telefoon 073 - 612 43 25 

E-mail info@psw.nl

Website www.psw.nl


