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Voorwoord 

In onze kenniseconomie is het essentieel dat werknemers ‘een levenlang leren’. Dan gaat niet om 

zo maar een cursus of een opleiding. Nee, het gaat meer om een ‘lerende houding’, zowel van het 

bedrijf als van de werknemers. Een bedrijf kan enorm profi teren als werknemers hun kennis 

onderling delen en gezamenlijk verder ontwikkelen. Ook u als directeur of manager van een bedrijf 

heeft profi jt van werknemers die met u meedenken en uw bedrijf mee ontwikkelen. Het kan u 

bijvoorbeeld een effi ciënter productieproces opleveren en een grotere betrokkenheid bij uw bedrijf. 

Maar hoe kunt u dit oppakken? 

Het opleidingsfonds A+O Metalektro, werkgeversorganisatie FME-CWM en adviesbureau PSW 

hebben gezamenlijk in een Brabantse pilot verkend hoe bedrijven op een nieuwe manier invulling 

kunnen geven aan leren en kennisontwikkeling. Bij FME-CMW en A+O kwamen in de loop van 

2009 veel concrete vragen over opleiden. Dat had te maken met de regels rondom deeltijd-WW. 

PSW plaatste de aandacht voor scholing van medewerkers in het kader van sociale innovatie: 

hoe kan met behulp van medewerkers nagedacht worden over de toekomst van het bedrijf waarbij 

het benutten van talenten en bestaande kennis en inzichten van medewerkers centraal staan. 

Bij een aantal bedrijven in de technologische industrie hebben wij gezien hoe zij dit handen en 

voeten geven. Hieruit hebben wij lessen getrokken die wij met u willen delen. Dat doen we in deze 

brochure.

Deze brochure bevat werkzame ingrediënten om scholing en kennisontwikkeling te organiseren, 

samen met uw medewerkers. Hoe u dit concreet kunt doen, wordt geïllustreerd aan de hand van 

voorbeelden van vijf technologische bedrijven. Hiermee bouwt u, samen met uw medewerkers, 

aan de toekomst van uw bedrijf. Immers opleiden is niet alleen nodig tijdens deeltijd-WW, opleiden 

moet altijd!

FME-CWM, A+O Metalektro en PSW
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De noodzaak van sociale innovatie

De concurrentie in de technologische industrie is groot. Veel 

technologische bedrijven voelen de hete adem in hun nek vanuit 

lageloonlanden waar ook de kennis steeds meer toeneemt. 

Bovendien gaan de technologische ontwikkelingen razendsnel. 

Om een stevige marktpositie te behouden, moeten technologische 

bedrijven dus ‘vol aan de bak’. 

Wij constateren drie elementen die hierbij van wezenlijk belang zijn: 

• effi ciency, zowel van werkprocessen als van inzet van 

medewerkers;

• fl exibiliteit, zowel van het bedrijf als van de medewerkers;

• kennisontwikkeling, zowel binnen het bedrijf als bij individuele 

medewerkers.

Effi ciënte, fl exibele en kennisintensieve bedrijven hebben werk -

nemers nodig van datzelfde kaliber: fl exibele arbeidskrachten die 

mee kunnen bewegen met veranderende eisen. Meer dan ooit 

heeft de technologische sector werknemers nodig die zich continu 

ontwikkelen: door opleiding, door ‘learning on the job’, door 

coaching en feedback. De economische crisis heeft veel bedrijven 

hiervan bewust gemaakt. 

Als we het hebben over de ontwikkeling van medewerkers, 

dan gaat het niet om opleiding in de traditionele zin. Het gaat 

verder: het gaat om benutting van talenten van medewerkers, 

om het gebruik maken van hun betrokkenheid en kennis, èn om 

een investering in hun ontwikkeling. We noemen dit ‘sociale’ 

inno vatie. De opbrengst hiervan is groot: het zorgt voor een 

ster kere betrokkenheid, effi ciënter en effectiever werken èn 

kennis  ontwikkeling. Niet alleen uw werknemers hebben daar 

profi jt van, maar vooral ook uw bedrijf.  

Sociale innovatie bij 

Walk Aandrijftechniek BV (Heijen)

Walk Aandrijftechniek BV is een producent van tand-

wielen, vertanding en tandriemen, die voornamelijk aan 

de machinebouwindustrie levert. Bij Walk Aandrijftech-

niek werken ongeveer 45 mensen, vooral vakmensen die 

draaien, frezen en vertanden. 

Het management van Walk heeft in 2008 een strate-

gisch bedrijfsplan opgesteld. Niet lang daarna kwam de 

economische crisis en liep de orderportefeuille bij Walk 

fl ink terug. Walk moest de bedrijfskoers opnieuw 

bijstellen. Het bedrijf wilde de medewerkers hierbij 

betrekken en heeft daarvoor zeepkistsessies gehouden. 

In de zeepkistsessies stonden vragen centraal zoals: wat 

zijn de mogelijke toekomstscenario’s voor Walk, wat 

kwamen we tekort toen we veel orders hadden en wat 

moeten we nu doen om op de toekomst te zijn voorbe-

reid? En ook: wat betekent dit voor de medewerkers en 

wat is nodig om te leren? In de sessies werd helder dat 

er onder medewerkers weerstand was: onzekerheid over 

de toekomst van Walk en twijfels over de intenties van 

het management. Maar tegelijkertijd leidden de sessies 

er ook toe dat medewerkers kansen zagen: ‘what’s in it 

for me?’. 

Zwaartepunt in de nieuwe bedrijfskoers is een bredere 

inzetbaarheid van medewerkers, zodat zij op meerdere 

afdelingen kunnen werken en verschillende taken 

kunnen uitvoeren. Daarvoor heeft Walk een strategisch 

opleidingsplan ontwikkeld. De kern is dat de kennis en 

vaardigheden die binnen het bedrijf aanwezig zijn, 

worden overgedragen aan andere medewerkers. Dit 

leerproces wordt indien nodig ondersteund door een 

extern opleidingsinstituut. 
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Zo kunt u vanuit de basis van uw bedrijf – uw mede -

wer kers – werken aan de ontwikkeling van uw bedrijf. 

Gezamenlijk kunt u bijvoorbeeld belemmerde patronen in 

een bedrijf doorbreken, en (werk)processen en structuren 

verbeteren. Het resultaat: een hoger rendement en me de-

werkers die in staat zijn hun eigen loopbaan te sturen. 

Sociale innovaties in de 
technologische industrie

Bedrijven in de metalektro zetten van oudsher stevig in op 

technologische innovaties. Nieuw is dat metalektro be-

drijven steeds meer met sociale innovaties de bedrijfs-

prestaties willen verbeteren. 

Denk hierbij aan een andere organisatie van het werk en 

een betere benutting van kennis en vaardigheden van 

medewerkers. 

Die aandacht voor sociale innovatie en ontwikkeling 

van het personeel, heeft een impuls gehad door de 

deeltijd -WW. Veel bedrijven in de technologische industrie 

hebben deeltijd-WW voor hun werknemers aangevraagd. 

Een belangrijke voorwaarde was dat medewerkers in de 

vrijgekomen tijd zich verder gingen ontwikkelen. Dit gaf 

bij die bedrijven een impuls aan het opleiden, dat ook 

nog eens met weinig geld moest worden uitgevoerd. 

Bovendien vonden veel bedrijven de traditionele manier 

van opleiden, door cursussen en trainingen, te weinig 

effectief. De bedrijven zijn daardoor op zoek gegaan naar 

nieuwe manieren van opleiden. 

Sociale innovatie

Benutten van talenten, kennis en 
inzichten van medewerkers

+

Investeren in de ontwikkeling 
van medewerkers

Grotere betrokkenheid van 
medewerkers bij het bedrijf

Kennisdeling en -ontwikkeling 
in het bedrijf

Efficiënter en effectiever werken 
binnen het bedrijf

Employability

•

•

•

•

€

Model opbrengst sociale innovatie
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Parallel hieraan dwong de economische crisis de metalektro-

bedrijven ook om de eigen koers tegen het licht te houden. 

Nu medewerkers eindelijk tijd beschikbaar hadden, zijn managers 

hen meer gaan betrekken bij de ontwikkeling van bedrijfs-

strategieën. Scholing speelt hierin een cruciale rol. Dat levert twee 

zaken op: nieuwe manieren van leren door werknemers én een 

grotere betrokkenheid van medewerkers bij het bedrijf.

Ontwikkeling van individuele medewerkers

Hoe kunt u de talenten van uw medewerkers benutten en verder 

ontwikkelen? Wat kunt u daarmee winnen? Hieronder schetsen 

wij u vijf manieren die wij bij bedrijven in de metalektro zijn 

tegengekomen. 

Brede inzetbaarheid

Bedrijven in de metalektro hebben vaak behoefte aan meer 

fl exibiliteit, zodat ze gemakkelijker kunnen inspelen op fl uctu-

eren de behoeften in de markt. Door medewerkers breder te 

ontwikkelen, worden ze ook breder inzetbaar in het bedrijf. Denk 

bijvoorbeeld aan draaiers die leren om te frezen en omgekeerd. 

Zo hoeft in piektijden niet één groep mensen die piek weg te 

werken. Bovendien vragen moderne machines en systemen vaak 

al om bredere inzetbaarheid van medewerkers, zoals moderne 

draai-freezebewerkingsbanken. 

Learning on the job

Medewerkers kunnen elkaar ook het vak leren, hiervoor is niet 

altijd een opleiding nodig. Medewerkers coachen elkaar daarbij 

tijdens het werk. Dat scheelt veel in opleidings- en verletkosten. 

Sociale innovatie bij 
Brakel Aluminium (Uden)

Brakel Aluminium is een producent van rook- en 

warmte-afvoersystemen, met een accent op brandveilig-

heid. Brakel Aluminium maakt onderdeel uit van het 

internationale CRH Group. Bij Brakel Aluminium in Uden 

werken circa 90 mensen. 

Door de economische crisis is de winst bij Brakel Alumi-

nium gedaald. Daarom moest het bedrijf de koers 

bijstellen. De nieuwe doelen: verlaging van de kostprijs 

en verhoging van de winst. Vanuit het besef dat mede-

werkers samen het succes van het bedrijf bepalen, heeft 

de directie gekozen voor een gezamenlijke aanpak. 

Directeur en medewerkers herstructureren gezamenlijk 

het hele bedrijf, van onder tot boven. Het bedrijf 

probeert hierbij een balans te vinden tussen enerzijds 

leiderschap (door directeur en managers) en anderzijds 

empowerment (van de medewerkers). 

Het veranderingsplan wordt gedragen door het gehele 

managementteam, dat het plan met hart en ziel 

uitdraagt. De managers hebben tijd vrijgemaakt om 

duidelijk uit te leggen wat er moet gebeuren: er is een 

nieuwe koers nodig, we werken bottom up en iedereen 

doet hieraan mee. Dus álle medewerkers van Brakel 

Aluminium hebben een rol bij de nieuwe koers. 

De nieuwe koers is uitgewerkt in concrete speerpunten. 

Elk speerpunt heeft een eigen ‘speerpuntcoördinator’ 

met wie medewerkers gezamenlijk projecten en ideeën 

kunnen bedenken en indienen. Dat heeft in het totaal 

475 innovatieve ideeën opgeleverd. Enerzijds gaat het 

om vernieuwingen met een snel resultaat (quick wins) 

en anderzijds om vernieuwingen waarvoor een langere 

adem nodig is (projecten). De medewerkers presenteren 

elkaar hun ‘quick wins’ en projecten; het management 

houdt de vorderingen bij, op een manier dat elke 

medewerker het ziet en begrijpt. 
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Bovendien is het rendement van ‘learning on the job’ groter dan 

van een apart opleidingstraject. Er kan immers gewoon worden 

doorgewerkt en al doende worden geleerd. 

Kennisontwikkeling

Er komt steeds meer kennis van technologie en technologische 

ontwikkelingen. Tegelijkertijd dreigt binnen bedrijven – door de 

vergrijzing – veel kennis weg te stromen. Daarom is het belangrijk 

om in te zetten op behoud van kennis, door de kennis die binnen 

uw bedrijf aanwezig is, intern te delen en te borgen. Dat kan 

bijvoorbeeld in workshops, waarin medewerkers hun kennis aan 

collega’s overdragen. In die workshops kunnen zij die kennis 

vervolgens ook doorontwikkelen, zodat producten en processen 

kunnen worden vernieuwd. Dat is dé basis voor continue product- 

en procesinnovatie. 

Soft skills

Door de toenemende concurrentie is het belangrijk dat bedrijven 

duurzame klantrelaties hebben. Dat vraagt van medewerkers niet 

alleen uitstekende vakkennis en –vaardigheden, maar ook een 

goede communicatie met de klant. ‘Soft skills’ worden steeds 

belangrijker, ook in de metalektro. Niet alleen onder de account-

managers, maar ook onder de technische vaklieden die in direct 

contact staan met klanten. Soft skills zijn ook essentieel als je als 

bedrijf samen met je klanten producten wilt ontwikkelen. 

Managen in balans

Traditioneel wordt in de technologische industrie gestuurd op 

taken en op output. Maar dat is nu niet meer toereikend. Om een 

hoger rendement te halen, moet ook anders leiding worden 

gegeven, met meer balans tussen het aansturen van mensen, het 

Sociale innovatie bij 
Neways Advanced Applications BV (Son)

Neways ontwikkelt, produceert en assembleert printed 

circuit boards, (micro-)elektronica, kabeloplossingen en 

complete box-built producten en systemen. Neways 

levert klantspecifi eke producten, waarbij service, 

reparatie en productbeheer onderdeel zijn van het totale 

pakket. Bij Neways Advanced Applications (een van de 

werkmaatschappijen van Neways) werken zo’n 270 

vaste medewerkers (225 fte) waarvan het merendeel 

werkzaam is binnen de operationele afdelingen. Binnen 

de klantteams zijn de specifi eke disciplines vertegen-

woordigd die op de verschillende werkgebieden actief 

zijn voor de klant (denk aan salessupport, engineering, 

planning, inkoop e.d.). Binnen de operationele afde-

lingen is fl exibiliteit van groot belang, in drukke tijden 

worden de afdelingen aangevuld met een substantieel 

aantal fl exibele krachten. Er wordt naar gestreefd de 

medewerkers multifunctioneel in te zetten, zowel 

binnen de eigen afdeling als binnen andere afdelingen. 

Dit is noodzakelijk om op fl uctuaties in de markt te 

kunnen inspelen.

In 2009 hebben de leidinggevenden binnen Neways de 

cursus 1ste lijns Performance Management gevolgd. In 

deze opleiding werd aandacht besteed aan de harde 

KPI’s om te kunnen sturen op de performance van 

afdelingen. Daarbij werd in samenhang met de concrete 

doelstellingen ook duidelijk aandacht besteed aan de 

ontwikkeling van medewerkers en de samenhang 

tussen beide aspecten. De vertaalslag van hetgeen je 

verlangt van medewerkers naar wat dit concreet 

betekent voor hen is hierbij een nadrukkelijk aandachts-

punt. Er werd stil gestaan bij de wijze waarop je dit 

concreet kunt maken, bespreken, sturen en meten. 

(vervolg op de volgende pagina)
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beheren van werkprocessen en het sturen op resultaten. Ook hier 

is aandacht voor de soft skills van leidinggevenden van belang 

met meer aandacht voor de medewerker als ‘mens’. Dat geldt 

zowel voor de top van een bedrijf als voor de eerstelijns managers, 

zoals meewerkende voorlieden. Door training en intervisie kunt u 

hieraan werken. 

Doorontwikkeling van het bedrijf

Naast de ontwikkeling van medewerkers kunt u ook gebruik 

maken van de kennis en inzichten van uw medewerkers voor de 

doorontwikkeling van uw bedrijf. Zo kunt u samen met uw 

medewerkers uw bedrijf toekomstbestendig maken. Hoe pakt u 

dat aan?

Slimmer werken

Uw medewerkers geven dagelijks invulling aan het werk. Zij 

ervaren dus welke processen goed lopen en waar het nog wel 

wat beter kan. Het is de kunst om deze inzichten expliciet te 

maken. Dat kunt u doen door samen met uw medewerkers 

de werk processen te analyseren, zodat u gezamenlijk komt tot 

verbeteringen. Dat vraagt van de medewerkers natuurlijk wel de 

bereidheid om hierover mee te denken. 

Zelfsturing

Werknemers die betrokken zijn bij het bedrijf, zijn productiever 

dan niet-betrokken medewerkers. U kunt die betrokkenheid 

stimuleren door medewerkers en teams meer verant woor-

delijkheden te geven. U kunt bijvoorbeeld uw allround 

vak krachten verantwoordelijk maken voor de kwaliteit van het 

Uiteindelijk doel was de prestaties van de afdeling en de 

medewerkers gericht verder te ontwikkelen. De essentie 

hierbij is gericht te sturen op het optimaliseren van 

processen en resultaten door het verder ontwikkelen 

van afdelingen en medewerkers. De cursus heeft op een 

aantal gebieden vruchten afgeworpen. Leidinggevenden 

hebben meer praktische handvaten gekregen om te 

kunnen sturen. Gedurende de training is hiermee al aan 

de slag gegaan. Door deze praktische vertaalslag en de 

verschillende tools die zijn ingezet (w.o. individuele 

coaching, onderlinge intervisie) hebben de leiding-

gevenden een duidelijker beeld voor zichzelf en hun 

medewerkers ontwikkeld welke zaken van belang zijn 

en deze concreter benoemd. Door deze helderheid 

bleken ook medewerkers beter in staat feedback te 

geven aan leidinggevenden en is de onderlinge commu-

nicatie verder op gang gekomen. De uitdaging is nu om 

ook in drukke tijden (waar inmiddels duidelijk sprake 

van is) prioriteit te blijven geven aan deze zaken. 

Het kost in eerste instantie een investering in tijd en 

energie van de leidinggevenden hetgeen uiteindelijk wel 

resulteert in een gerichtere sturing van de afdeling en 

medewerkers. 
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product of een team verantwoordelijk maken voor een onderdeel 

van het productieproces. Zo kunnen medewerkers meer zelf 

sturen. Dat levert niet alleen meer betrokkenheid op, maar leidt 

ook tot innovatieve ideeën en een betere organisatie van het werk. 

Corporate identity

Meer zelfsturing door medewerkers is mooi, maar het is niet de 

bedoeling dat iedere werknemer zijn eigen weg bepaalt. U kunt 

dat richting geven door een ‘corporate identity’ te ontwikkelen: 

een gemeenschappelijke identiteit. Immers u bouwt samen aan 

het bedrijf: u heeft uw medewerkers net zo hard nodig als zij u. 

U kunt dat doen door samen aan de koers van uw bedrijf te 

bouwen, bijvoorbeeld door tijdens bijeenkomsten gezamenlijk de 

kansen en bedreigingen voor het bedrijf te verkennen. Dat is ook 

een mooie gelegenheid om u allen – dus ook uzelf – de vraag te 

stellen: ‘wat betekent deze koers voor mij, welke kant moet ik 

op?’ En dat zijn vervolgens weer goede ingrediënten voor een 

opleidingsplan. 

Werkzame ingrediënten

In het voorgaande wordt aangegeven op welke wijze de talen ten 

en de kennis van medewerkers benut kunnen worden. Tevens 

worden bepaalde vormen beschreven waarmee inhoud kan 

worden gegeven aan sociale innovatie. 

De vraag is nu ‘wat werkt’ om sociale innovatie ingang te doen 

vinden en medewerkers te betrekken bij scholing en kennisdeling. 

Uit de voorbeelden en onze ervaringen in de pilot hebben we voor 

u vijf werkzame ingrediënten gedistilleerd. 

Cuyten Maintenance Service (Maarheeze)

Cuyten Maintenance Service is een bedrijf voor instal-

latie, reparatie, onderhoud en modifi caties aan 

machines voor diverse industrieën. Bij Cuyten zijn 

ongeveer 25 werknemers in dienst. 

Twee jaar geleden had Cuyten nog te veel werk voor 

haar eigen personeel, maar het afgelopen jaar is de 

orderportefeuille teruggelopen. De vrijgekomen tijd wil 

Cuyten besteden aan de ontwikkeling van de medewer-

kers, om hen klaar te stomen voor de volgende groei-

periode. Daarbij gaat het vooral om de ontwikkeling van 

‘soft skills’ van de monteurs. De monteurs van Cuyten 

hebben namelijk direct contact met de klanten en zijn 

daarmee het ‘visitekaartje’ van het bedrijf: zij zorgen 

voor een duurzame relatie met de klant. Soft skills zijn 

daarbij belangrijk. 

Cuyten heeft geen voorkeur voor de standaard trai-

ningen van externe opleiders. Cuyten wil dat de training 

iets van de werknemers zelf wordt. Daarom is gekozen 

voor workshops, waarin medewerkers in kleine groepjes 

(circa zes mensen) met elkaar aan de slag gaan. De kern 

van de workshops vormen dialoog en (zelf)refl ectie, 

ingekaderd door doelen die door de werknemers zelf 

zijn geformuleerd. De workshops worden weliswaar 

geleid door een externe fi guur, maar die treedt op als 

‘facilitator’ en geenszins als (alleswetende) docent. 

Gaandeweg defi niëren de medewerkers voor Cuyten de 

meest voor de hand liggende groeiscenario’s en krijgen 

zij (meer) zicht op hun sterke en zwakke kwaliteiten. Op 

grond hiervan maken zij gezamenlijk keuzes voor 

verbeterpunten, zowel in het bedrijf als voor zichzelf. 
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1.  De werkgever aan het roer

U als directie geeft duidelijk de richting aan. U bepaalt welke 

koers het bedrijf gaat varen en geeft dus ook aan welke 

kwaliteiten hiervoor binnen het bedrijf nodig zijn. Op grond 

hiervan kunt u kaders en randvoorwaarden opstellen voor het 

benutten en ontwikkelen van medewerkers in uw organisatie. 

2.  Ga in gesprek met medewerkers

Werknemers zijn uitstekend in staat om mee te denken over de 

toekomst van hun bedrijf en hun eigen rol daarbij. Wanneer zij 

goed geïnformeerd worden over de strategie van het bedrijf, 

voelen zij zich serieus genomen en betrokken. Dat opent de weg 

voor een discussie op grond van gelijkwaardigheid: directie en 

medewerkers hebben elkaar nodig! Samen met uw medewerkers 

komt u wellicht tot ideeën en oplossingen waar u zelf nooit aan 

gedacht zou hebben. 

3.  Maak duidelijke afspraken

Als medewerkers betrokken worden bij de toekomst van hun 

bedrijf, zijn zij veelal ook bereid om naar zichzelf te kijken: wat 

heb ik aan kwaliteiten nodig om dit bedrijf verder te brengen? 

Dit moet worden omgezet in concrete afspraken over leren 

en ontwikkelen: wat, waarom, hoe en wanneer? Niet al die 

vragen zullen één, twee, drie door u als directielid of manager te 

be antwoorden zijn. Wees helder en zeg alleen dingen toe die u 

ook echt kunt toezeggen. 

4.  Organiseer het en geef het prioriteit

Sociale innovatie en zeker ook de ontwikkeling van medewerkers, 

is een kwestie van lange adem. Zorg dat uw aandacht hiervoor 

niet verslapt en blijf het prioriteit geven. Daarvoor is het nodig dat 

Sociale innovatie bij Nedschroef Weert B.V.

Nedschroef Weert is producent en leverancier van 

bevestigingsmaterialen en koudpersproducten voor 

hoofdzakelijk de auto-industrie en haar toeleveranciers. 

Nedschroef heeft 3 vestigingen in Nederland en maakt 

deel uit van Nedschroef Holding B.V. in Helmond. 

Tezamen werken er circa 350 mensen bij Nedschroef.

Het project ‘Sociale innovatie Nedschroef Weert’ is 

uitgevoerd door medewerkers van Nedschroef zelf en 

gericht op sociale innovatie onder het subthema: 

Slimmer werken. 

Het principe van slimmer werken is onderzocht binnen 

het ESF actie E project over de periode 2009-2010. 

Middels dit project heeft Nedschroef Weert inzicht 

gekregen in de manier waarop een groot gedeelte van 

haar processen op een nieuwe, slimmere, manier 

ingericht konden worden. De beoogde werkwijze was 

nieuw voor Nedschroef Weert, en stelde het bedrijf in 

staat om verspillingen te reduceren en een effi ciëntere 

organisatie te creëren. 

Nedschroef werkt aan sociale innovatie via workshops 

van 2 weken. In deze workshops zoeken acht vrijge-

maakte medewerkers uit diverse afdelingen van het 

bedrijf gezamenlijk naar een oplossing voor een bepaald 

knelpunt in het productieproces. Input van de mede-

werkers is hierbij van groot belang. Die oplossing wordt 

vervolgens in de praktijk getest en aan het voltallige 

personeel gepresenteerd. Voor die presentaties komt 

zelfs het productieproces even stil te liggen; dit hoort bij 

de workshops en geeft het belang aan. 

(vervolg op de volgende pagina)
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u ‘sociale innovatie’ ook in de structuur van uw bedrijf inbouwt, 

door werknemers continu te laten meedenken en ontwikkeling 

centraal te stellen in uw bedrijfsstrategie. Geleidelijk aan zal 

‘sociale innovatie’ dan inslijten in het bedrijf en de 

bedrijfsroutines.  

5.  Maak het leuk

Veel mensen hebben geen zin in wéér een cursus of workshop. 

Maar wanneer medewerkers met elkaar en vooral ook van 

el kaar leren, wordt leren wél leuk. Misschien niet meteen, want 

er zijn valkuilen te overwinnen: weerstanden, wantrouwen en 

angst om te falen. Maar als die drempels overwonnen worden, 

kan uw bedrijf een lerende organisatie worden die zich continu 

verder ontwikkelt. Uw bedrijf beweegt dan soepel mee met de 

veran derende eisen in de markt en uw medewerkers kunnen elk 

pro bleem gezamenlijk ombuigen tot een kans.

Tot slot, gebruik maken van de kennis en inzichten van uw 

medewerkers kost tijd. Medewerkers moeten immers kunnen, 

willen én mogen innoveren. U speelt hierin een cruciale rol. 

Verwerkt u de bovenstaande ingrediënten dan wordt de kans van 

slagen echter wel vergroot en maken u en uw medewerkers 

optimaal gebruik van sociale innovatie.

Uitgevoerde workshops voor dit project zijn:

-  Workshop reductie afkeur 

-  Workshop productiviteit persafdeling 

-  SMED (Single Minute Exchange of Dies, omsteltijd 

reductie) workshop persafdeling  

-  Workshop TPM (Total Productive Maintenance)  

Ondanks de hectische economisch periode waarin dit 

project heeft plaatsgevonden, kijkt Nedschroef Weert 

tevreden terug op workshops. De resultaten hebben 

belangrijke verbeteringen teweeggebracht voor de 

processen en medewerkers. Gezien de positieve uitkom-

sten, zal Nedschroef deze manier van werken imple-

menteren in de gehele organisatie en alle processen 

volgens de nieuwe werkwijze structureel verbeteren. 

Ervaringen en impressies van medewerkers met het 

project en de nieuwe werkwijze hebben zij laten 

vastleggen in hun intern blad JIT-Schroef en in de 

educatieve folder LEAN NED-Systems. 
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Meer weten?

PSW heeft in samenwerking met FME-CMW en A+O Metalektro de pilot 

‘sociale innovatie en opleiden in de technologische industrie’ uitgevoerd. 

PSW is een expertisecentrum op het terrein van de arbeidsmarkt. PSW 

brengt haar kennis op de markt in de vorm van advies, project management, 

training en onderzoek. 

www.psw.nl 

Voor meer informatie over sociale innovatie in de technologische industrie 

kunt u contact opnemen met FME-CMW en A+O Metalektro.

Ondernemersvereniging FME-CWM staat haar aangesloten bedrijven bij met 

advies over concrete opleidingen en de arbeidsorganisatie. FME-CWM 

ondersteunt bedrijven bij het strategisch vormgeven van hun opleidings-

beleid door samen met het management én de medewerkers te zoeken 

naar passende oplossingen. FME-CWM heeft een format voor een 

opleidings plan ontwikkeld. De leden kunnen dit toegestuurd te krijgen.

www.fme.nl

De Stichting Arbeidsmarkt en Opleiden in de Metalektro (A+O) is het 

opleidingsfonds voor de metalektro. A+O spant zich in voor een gezonde 

arbeidsmarkt en gedegen opleidingen in de Metalektro en heeft onder 

andere als doel de employability in de sector te bevorderen. A+O stimuleert 

sociale innovatie en opleiden in bedrijven, d.m.v. vergoedingen en het 

uitvoeren van pilots, zoals EPM (Eerstelijns Performance Management). 

www.ao-metalektro.nl 

Met dank aan A+O Metalektro voor het beeldmateriaal.
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PSW

Stationsplein 4

Postbus 1228 

5200 BG ‘s-Hertogenbosch

Telefoon 073 - 612 43 25 

E-mail info@psw.nl

Website www.psw.nl
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