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Voorwoord 
 

 

Waarover gaat het bij sociale innovatie? Samenwerken in een team met collega’s uit verschillende 

afdelingen en disciplines vanuit hechte sociale netwerken. Niet ‘beheers en bevel’ maar ruimte 

geven aan medewerkers voor het zelf organiseren van je werk, bijvoorbeeld samen met je collega’s 

je rooster maken. Flexibele organisaties. Continu je talent ontwikkelen en leren. Samenwerken met 

kennisinstellingen, klanten en leveranciers. Het werken wordt er niet alleen leuker van, het levert 

bedrijven meer en sneller nieuwe (en betere) producten en diensten op. Sociale innovatie betekent 

ook het ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden (dynamisch managen), het hanteren 

van innovatieve organisatieprincipes (flexibel organiseren) en het realiseren van hoogwaardige 

arbeidsvormen (slimmer werken en talentontplooiing). 

 

Wanneer van sociale innovatie geen sprake is, ontstaat verloop en verzuim van personeel. Een 

slechte afstemming van afspraken met klanten en medewerkers zorgt voor nodeloze irritaties en 

een verhoging van de communicatiekosten. Dat allemaal leidt tot het inzicht dat er een groot 

verschil in rendement, medewerkers- en klanttevredenheid zit tussen goed en slecht presterende 

objecten. 

 

Omdat de faalkosten bij de mens liggen, ligt daar ook de grootste ruimte voor innovatie. 

Belangrijke innovaties voor mensen zijn dat mensen verbonden raken aan het primaire proces. Het 

is dan zaak om vakmensen op te leiden – ontwikkel vakmensen en een goede aansturing daarbij 

vraagt regie en geen controle. Zorg dat mensen trots zijn op hun werk. Reken mensen af op 

tevredenheid en niet op gemaakte uren. Het creëren van flexibele organisaties en transparante 

businessmodellen liggen ontegenzeggelijk ten grondslag aan het kunnen doorvoeren van 

innovaties. Geef mensen daarbij hun eigen verantwoordelijkheid en zet ze in hun kracht. Sociale 

innovatie speelt in op de mens en daarbij geldt het credo: weinig in de wereld is zo creatief als een 

mens. Laat medewerkers beter en waardevoller functioneren door gebruik te maken van hun 

unieke talenten.  

 

Karolien Niederer en Annette Waning hebben over dit onderwerp een drietal artikelen geschreven 

die eerder afzonderlijk van elkaar in 2011 in Facility Management Magazine zijn gepubliceerd. Deze 

artikelen treft u in deze whitepaper aan. 

 

Wim Kooyman 

Hoofdredacteur Facility Management Magazine 
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Kostenbesparingen door sociale innovatie 
 

Karolien Niederer en Annette van Waning   

 

 

Ook facility managers ontkomen niet aan de druk van de crisis, bezuinigingen en 

reorganisaties. De mogelijkheden om de huidige prestaties te halen tegen lagere kosten 

zijn echter beperkt. Een groot deel van de kosten bestaat immers uit loonkosten. 

Kostenreductie betekent bijna altijd een grotere werkdruk voor degenen die het 

zwaarste werk doen. En bij het verlenen van diensten komen andere productiviteits-

regels kijken dan bij de productie van goederen. Daarnaast verandert onze werkplek in 

rap tempo. Kortom, tijd voor herbezinning. Niet minder, maar creatiever. En dat vanaf de 

werkvloer.   

 

 

De schoonmaakstakingen in het voorjaar van 2010 waren een goede wake-up call. Ofschoon de 

roep van de vakbond vooral ging over ‘respect voor schoonmakers’, wisten we allang dat er meer 

mis was in de facilitaire dienstverlening. Onrealistische vierkante meterpresentaties, wantrouwen 

en veel gedoe in de onderlinge samenwerking maakten duidelijk dat zaken niet klopten. Naast de 

bancaire zeepbel is hier sprake van een schoonmaakzeepbel.  

 

Die zeepbel is eenvoudig door te prikken en dat brengt ons terug naar de realiteit. 700 vierkante 

meter per uur schoonmaken is niet meer vreemd in de schoonmaakbranche. Wist u dat dit twee 

rijtjeshuizen zijn? Calculaties zijn geduldig en als je de principes van het Taylorisme (‘one best way 

of organizing’, ofwel standaardiseren, zie Schafrat en Stierhout, Mens & Werk) toepast, zou je in de 

ideale wereld dit soort prestaties ‘kunnen managen’. Echter, managen is wat anders dan deze 

prestaties in de praktijk organiseren. Standaardiseren werkt (gedeeltelijk) in productieomgevingen; 

met machines in standaardsituaties kun je schaalvoordelen bereiken. Maar de wet van Beaumol 

leert dat de stijging van de arbeidsproductiviteit leidt tot reële loonsverhogingen in de marktsector. 

Om de dienstverlenende beroepen aantrekkelijk te houden volgen zij met de lonen, terwijl de 

productiviteit niet harder meestijgt. Een verpleegkundige zou twee patiënten tegelijk moeten 

prikken, en de kapper zou alleen nog kale knikkers afleveren. Kortom, papier is geduldig, het kan 

allemaal, maar is dit realistisch? Willen wij dit en levert deze werkwijze de kwaliteit, de aandacht 

en het respect voor de medewerker die wij willen?  

 

Ons antwoord is Nee! U, als facility manager, bent niet tevreden, uw klant – de eindgebruiker – is 

niet tevreden en de relatie met uw leveranciers is verre van optimaal. U besteedt meer tijd aan 

controle en heeft een heel instrumentarium ontwikkeld. De beheersmatige kant van het vak facility 

management is doorontwikkeld en hierin heeft u zich in de afgelopen jaren kunnen uitleven. 
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Bijkomend feit is dat hier wel extra capaciteit voor nodig is, dus per saldo zijn we duurder uit en is 

de tevredenheid niet toegenomen. Bij uw leveranciers geldt hetzelfde.    

 

 

Sociale lijm  
We bevinden ons in tijden van stevige bezuinigingen. Hoe en waar gaat u dat doen? Bespaart u op 

de out-of-pocketkosten en personeelskosten? Dat laat in elk geval direct financieel resultaat zien. 

Gaat u taken schrappen? Vanuit welk perspectief doet u dat? Vanuit dat van uw eindgebruikers of 

vanuit dat van de uitvoerende medewerkers? Of toch vanuit uw eigen facility expertise? Peters en 

Weggenman waarschuwen in hun boek De Intensieve Menshouderij voor het verkokerde beeld van 

stafmanagers.  

 

Het gevaar van de verkokerde blik is dat u de ‘ongrijpbare’ geheimen, ook wel de parels van uw 

organisatie, gaat wegsnijden. Veel van deze geheimen laten zich niet vangen in KPI’s of SLA’s, of 

ze hebben vanuit uw perspectief niet direct toegevoegde waarde. Denk aan de postmedewerker die 

net iets te lang een praatje maakt en wellicht iets langzamer van begrip is. Ondertussen is deze 

persoon wel de ‘sociale lijm’ van uw organisatie. De ‘nevendienst’ van het praatje komt ten goede 

aan de medewerkerstevredenheid. Maar ja, daar wordt HR op afgerekend.  

 

Een ander voorbeeld is de creativiteit die uitvoerende medewerkers van facilitaire diensten met 

zich meebrengen. Of liever gezegd, de laatste decennia niet meer meebrengen. Immers, zij 

moeten functioneren volgens strakke productiviteitsnormen en taken. Eigenlijk vragen we deze 

medewerkers hun verstand thuis te laten. Dat is jammer en leidt bij eindgebruikers tot irritatie: ‘Je 

ziet toch dat het bureau vuil is’, om vervolgens als antwoord te krijgen: ‘Morgen mag ik volgens 

mijn werkprogramma pas de bureaus afnemen.’ Kortom, dit leidt ook bij medewerkers op de 

werkvloer tot afstomping, onverschilligheid en minder betrokkenheid.    

 

Vakmanschap  
Waar draagt uw facility organisatie aan bij in het grotere geheel van uw organisatie? Bent u alleen 

een kostenpost? Of bent u medeverantwoordelijk voor dat wat uw organisatie wil uitdragen: ‘Een 

aantrekkelijk werkgever zijn’, ‘een maatschappelijk betrokken organisatie’ of ‘een gastvrije 

organisatie’. De inzichten op deze vraagstukken ontwikkelen zich snel en daarmee verandert onze 

werkplek snel. Facilitaire organisaties zijn steeds meer medeverantwoordelijk voor het realiseren 

van deze ‘waardevraagstukken’.  

 

Dit raakt het gebouw, de ICT en de mensen. We zien veel beweging in het ontwikkelen van nieuwe 

gebouwen en ook in de ICT. Hoe we als bewoner of als dienstverlener tussen de bricks en clicks 

moeten bewegen is echter eigenlijk nog een groot sociaal experiment. Aansturen volgen de 

traditionele wetten van het Taylorisme werkt in ieder geval niet.  
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Kantoren zijn steeds minder ‘standaard’. We werken flexibel en gebruiken ruimtes flexibel. Kortom, 

onze werkomgeving is in beweging en dit vraagt een andere inzet van medewerkers. Medewerkers 

die kunnen improviseren en creatief in kunnen spelen op wensen en gedrag van eindgebruikers.  

Improviseren kan echter pas als je je vak verstaat. Als je het vak beheerst, beheers je het inzicht 

in het spel van oorzaak en gevolg van je handelen en dat van anderen. Maak de vergelijking maar 

met jazzmuzikanten. Goede improvisaties zijn alleen mogelijk met vakmusici, vakvolwassen 

mensen.  

 

Het ‘Nieuwe Werken’ vraagt een ander vakmanschap. Alleen technische vakkennis is onvoldoende, 

sociale vaardigheden worden veel belangrijker. Ze in de juiste dosering toepassen laat zich niet 

vatten in een vast protocol. Het zijn de zintuigen die een vakman zich eigen moet maken. En daar 

zit de sleutel voor vernieuwing. Waar in de afgelopen decennia het vakmanschap in facilitaire 

dienstverlening steeds verder is uitgekleed, is het nu tijd om terug te gaan naar onze roots en 

vakmanschap te herwaarderen.  

 

Maar er is ook een keerzijde. Een vakman gaat niet voor een zesje, maar voor kwaliteit. Een 

vakman denkt mee en komt met oplossingen waar u niet (direct) om heeft gevraagd. Het vraagt 

dus ook een andere mindset bij uzelf, bij uw medewerkers en binnen uw organisatie. En niet in de 

laatste plaats bij de afdeling inkoop of de financieel directeur.    

 

Weinig keus  
Het goede nieuws is dat u weinig keus heeft. Verder bezuinigen en het uitkleden van de diensten 

heeft geen zin. Het goede nieuws is ook dat er thema’s zijn die een focus op waarde mogelijk 

maken. Deze thema’s zijn van blijvende aard:  

• aantrekkelijk werkgeverschap vanwege de arbeidskrapte,  

• gastvrijheid voor sterkere relaties naar stakeholders,  

• transparanter worden van bedrijfsvoering en daardoor verantwoording af moeten leggen 

over duurzaamheid.  

 

Vanuit duurzaamheidsperspectief besteden organisaties al veel aandacht aan de P van Planet. 

Voorbeelden hiervan zijn de CO2-footprints van organisaties en het herinrichten van het 

wagenpark. Maar staat het thema Mens – de P van People – al op uw agenda? In 2010 is de 

mensfactor steeds meer onder de aandacht gekomen, ook de vakbonden hebben oog en oor voor 

deze P en bij MVO Nederland staat 2011 in het teken van People. Daarmee is duurzaam 

personeelsbeleid een thema, evenals sociale innovatie (zie kader Glenn van der Burg). We zien dus 

dat MVO een goede aanjager is voor innovatie, niet alleen voor ‘Planet’, maar in ons facilitaire 

vakgebied wellicht nog veel meer voor ‘People’.    

 

Sociale wetten omdraaien  
We zitten dus middenin het sociale experiment van mensen op nieuwe en wisselende werkplekken, 

werkend met snelveranderende ICT. We weten binnen dit sociale experiment dat de oude wetten 

van controle, standaardisatie en ‘goed op je eigen eilandje’ niet meer werken.  
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Innovatie gaat over het veranderen van wetten en regels. Als we de sociale wetten omdraaien, wat 

krijgen we dan? Controle wordt vertrouwen, standaardisatie wordt improvisatie en het ‘eigen 

eilandje’ werkt pas als je oog hebt voor het grotere geheel.  

 

Daarmee wordt bezuinigen dus niet de kunst van het weglaten, maar de kunst van het verrijken. 

Hoe kunnen we de menselijke waarde die we in huis hebben beter tot zijn recht laten komen? En 

als 80 procent van de kostprijs uit de ‘factor mens’ bestaat, kun je veel resultaat behalen door 

deze factor anders aan te spreken en anders in te zetten.  

 

Tot zover het pleidooi om een antwoord te vinden op de uitdagingen van morgen, en vooral vanuit 

de werkvloer. In deel 2 van deze reeks vertellen we u over het wat en hoe van sociale innovatie als 

invalshoek. Twijfelt u nog over het unieke van de mens? Googlet of twittert u maar eens op 

robotisering. U krijgt vanzelf herwaardering voor alle unieke kenmerken waar wij over beschikken.   
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Social sourcing  
Werk neemt een belangrijke plek in ons leven in. We zijn er acht uren per dag of meer mee bezig. 

Collega’s zien we meer dan onze kinderen of partner. Uit diverse onderzoeken blijkt dat werkende 

mensen gezonder zijn dan niet werkende mensen. Dat gaat zelfs zover dat niet werkende mensen 

die weer gaan werken gezonder worden. Naast gezondheid zorgt werk voor sociale contacten, 

persoonlijke ontwikkeling en zelfs zingeving. De Engelse populaire filosoof Alain de Botton stelt in 

zijn boek Ode aan de arbeid dat werk – naast liefde – wellicht het enige is dat geluk kan brengen.  

Als goed werkgever zorgt u goed voor uw medewerkers. U betaalt een redelijk salaris, zorgt voor 

gezonde arbeidsomstandigheden, draagt bij aan een prettige werksfeer, biedt opleidings-

mogelijkheden en werkt wellicht zelfs aan diversiteit. Maar waarom gaan al deze bijna 

vanzelfsprekende verantwoordelijkheden niet meer op voor mensen die wel voor u werken, maar 

geen loonstrookje van u krijgen? Houd uw verantwoordelijkheid werkelijk op bij het tijdig betalen 

van de factuur van het schoonmaakbedrijf, de catering of een andere activiteit die in de afgelopen 

jaren is geoutsourced? We hebben vorig jaar allemaal gezien wat de gevolgen zijn geweest in de 

schoonmaaksector: ongelukkige schoonmakers die hun vak niet meer naar behoren kunnen 

uitoefenen.  

Een van de uitgangspunten van maatschappelijk verantwoord ondernemen is het betrekken van al 

je ‘stakeholders’ bij de beslissingen die je neemt als bedrijf. Hierbij moet je continu de balans 

afwegen tussen People, Planet en Profit en de uitkomsten van je afweging transparant delen met 

diezelfde stakeholders. We kunnen wel concluderen dat de balans weg is. Werkinstructies tot op 

de minuut, onmogelijke tarieven per vierkante meter, avond- en nachtschoonmaak en ga zo maar 

door. De Profit-factor heeft de overhand gehad en de People-factor is sterk in het gedrang 

gekomen. Tijd voor verandering!  

We moeten van outsourcing, waarin de Service Level Agreements en Excel-sheets dominant zijn 

geweest, naar social sourcing. Dit is een vorm van outsourcing waarin u schoonmaak-

medewerkers, catering en IT-personeel weer opneemt in de sociale structuur van uw bedrijf, 

waarbij u de normen en waarden die u als goed werkgever heeft voor uw eigen medewerkers 

doorvertaalt naar uw leverancier. Een mooie uitdaging voor inkopers, leveranciers en u als facility 

manager. Zo kunt u het vak van schoonmaker weer teruggeven aan al die medewerkers in de 

schoonmaak.  

Glenn van der Burg is bij MVO Nederland verantwoordelijk voor de Peopleagenda van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. MVO Nederland is de nationale kennis- en 

netwerkorganisatie voor bedrijven met MVO -ambities. Haar streven: MVO een 

vanzelfsprekende zaak maken voor alle ondernemers in Nederland. Sinds de oprichting 

in 2004 is MVO Nederland uitgegroeid tot hét startpunt voor alle ondernemers die hun 

bedrijfsvoering willen verduurzamen en daarover van gedachten willen wisselen met 

gelijkgestemden, brancheorganisaties, de overheid en/of NGO’s. Het partnernetwerk 

van MVO Nederland telt inmiddels meer dan 1.400 bedrijven en organisaties. 
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De meerwaarde van sociale innovatie voor FM 
 

Karolien Niederer en Annette van Waning   

 

 

De huidige situatie van verder bezuinigen op facilitaire diensten werkt niet en gaat 

voorbij aan de werkelijkheid. De uitdagingen voor de facility manager maken uw vak 

leuker en relevanter. Het gaat niet over nog lagere kosten, maar over het leveren van 

meer waarde. Deze waarde bestaat uit het creatieve vermogen van mensen op de 

werkvloer om op de steeds sneller veranderende werkomgeving in te spelen. Echter, dit 

staat haaks op de huidige principes van vastomlijnde programma’s en controle. Uw 

uitdaging ligt in het sociaal innovatiever maken van de facilitaire organisatie.   

 

 

In deel 1 van dit drieluik gingen we in op de wetmatigheden van productiviteit van diensten, waar 

we in de huidige praktijk gemakkelijk overheen stappen. We hebben inmiddels onrealistische 

productienormen. Daarnaast bespraken we de grote uitdagingen van de organisaties en de 

gevolgen voor de facilitaire diensten, zoals het zijn van een aantrekkelijke werkgever en een 

aantoonbaar verantwoord ondernemer. In dit tweede artikel bespreken we ‘sociale innovatie in 

actie’: wat is het, hoe pas je het toe en hoe krijg je je organisatie zover. We doen aan de hand van 

een aantal modellen vingeroefeningen, waarmee u als facilitaire organisatie of aanbieder zelf aan 

de slag kunt.  

 

De mens als bron van vernieuwing  
De kern van sociale innovatie gaat over het scheppen van randvoorwaarden waarbinnen 

vernieuwing en prestatieverbetering beter tot stand komen, met als hefbomen slimmer werken, 

flexibel organiseren en dynamisch managen. Dat gebeurt zodanig dat zowel de kwaliteit van het 

geleverde werk als de arbeidsproductiviteit omhoog gaat. Dit is een andere invalshoek dan de 

traditionele opvatting van innovatie, die vooral uitgaat van technische vernieuwingen. Prof. dr. 

Henk Volberda (zie kader) toont met zijn onderzoek aan dat slechts 25 procent van het succes van 

innovaties wordt bepaald door de technologie zelf. Maar liefst 75 procent wordt bepaald door de 

wijze waarop mensen met de innovaties omgaan. In ‘mensintensieve’ dienstverlening zoals 

facilities werken de principes van sociale innovatie dan ook veel harder door.  

 

Voor betere prestaties op de werkvloer zijn vooral slimmer werken en flexibeler organiseren 

belangrijke pijlers. U als management heeft de uitdaging de balans te vinden tus sen formele en 

informele aansturing. Dat is essentieel om succes op de werkvloer mogelijk te maken.  
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Inspiratie uit gedragswetenschappen  
Slimmer werken gaat over het benutten van talenten en competenties. Om deze te kunnen 

benutten is kennis van menselijk gedrag van belang. Zorg dat mensen in hun kracht komen te 

zitten. Hoe? De gedragswetenschappen geven inzicht, en niet alleen in het gedrag van uw facilitair 

personeel, maar ook van uw eigen werknemers of bezoekers. Het Triade-model ( T. Poiesz, 1999) 

kijkt bijvoorbeeld heel praktisch naar Motivatie, Capaciteit en de Gelegenheid van mensen om 

gewenst gedrag mogelijk te maken. Deze drie elementen moeten positief zijn om tot betere 

prestaties te komen. In tabel 1 staan voorbeelden, ‘knoppen’ en de resultaten vanuit het 

perspectief van facilitair personeel.  

 

 
Tabel 1. Het Triade-model: Motivatie, Capaciteit en Gelegenheid. 
 

Dit zijn ongelooflijk basale zaken, maar kijkt u eens naar de invloed op het resultaat als u dit soort 

zaken verslonst of, erger nog, negeert. De kosten van verloop, ziekte en falen lopen bij een 

gemiddeld prijstechnisch ‘scherp’ weggezet contract op tot 25 procent of meer. Goedkoop wordt 

snel duurkoop.  

 

Ontluisterend is misschien om te zien op welk microniveau de verbeteringen en innovaties liggen. 

Het laat echter wel zien dat facilitaire dienstverlening gaat over duizend dingen – elke dag – goed 

doen. Het gaat om details; het gaat om continu aanpassen en dus flexibel organiseren. Daarom is 

goede dienstverlening geen kunstje of een marketingsausje. Het gaat om de organisatie van het 

geheel. Wegdelegeren en wegmanagen zijn termen die niet samengaan met sociale innovatie. 

Ieder heeft zijn rol en verantwoordelijkheid en kan daarop ook aangesproken worden. Kort op de 

bal dus!  

 

Alle drie de ‘knoppen’ Motivatie, Capaciteit en Gelegenheid bieden mogelijkheden voor innovatie. 

Bij Motivatie wellicht meer aan de HRkant, bij Capaciteit gaat het nadrukkelijk om de tools voor de 

vakman (bijvoorbeeld omgaan met nieuwe technologie en werkwijzen) en bij Gelegenheid zijn er 

veel mogelijkheden op het gebied van ICT (online zelfroostering, nieuwe media om gebruikers 

beter te informeren over afspraken met dienstverleners en het kenbaar maken van wensen).  
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Overigens: vergeet het perspectief van uw eigen gebruikers of bezoekers niet. In dienstverlening 

gaat het immers om co-creatie; dienstverlener en klant zijn samen verantwoordelijk voor het 

eindresultaat. Zij geven mede de specificaties aan van de dienst. Dus bekijk de knoppen ook eens 

vanuit hun perspectief. Bijvoorbeeld: een forens met de trein wil zo weinig mogelijk afwijkingen 

van het spoorboekje. Is er een calamiteit, dan is het wel zo fijn als het facilitair personeel een 

handje kan helpen. Informeren is op zo’n moment belangrijker dan vegen.  

 

Inspiratie uit kritische vragen en meeloopstages  
Een andere invalshoek is het procesdenken. Door het doorakkeren van het proces kom je tot 

mogelijke verbeteringen. Het SERVQUAL - model (Parasuraman, Zeithaml, Berry, 1988) is 

uitermate geschikt voor dienstverlening. Het verklaart een aantal gaten (‘gaps’) tussen verwachte, 

ervaren en verkregen dienstverlening. In dienstverlening gaat het immers om ‘credence quality’; 

pas als je de dienst ervaren hebt, kun je beoordelen of je ‘waar voor je geld’ hebt gekregen. Dit is 

anders dan bij een product, waar je op voorhand – op basis van uiterlijke kenmerken – kunt 

inschatten wat het waard is. Door het proces van aankoop tot de levering (of zelfs afscheid nemen 

van de dienstverleners) stap voor stap te bekijken, kun je zien waar het misgaat en waar 

verbetering of innovatie nodig is. Kritische vragen stellen is de crux. Bekijk niet alleen de 

beschreven processen, maar ook de ingesleten gewoonten.  

 

Een veelvoorkomende ‘gap’ is het niet goed doorvertalen van de wensen van de klant naar de 

operationele uitwerking. De klant krijgt uiteindelijk toch het standaardprogramma, terwijl de 

oplossing om maatwerk vraagt. Duizend dingen goed doen, elke dag weer. Dit vraagt zelfdenkende 

en gemotiveerde medewerkers die zich inleven in de (eind)klant en vragen durven te stellen. Neem 

wederom het voorbeeld van de calamiteit op het spoor. Gaat de medewerker vegen conform 

werkprogramma of kan deze een gestreste reiziger vragen: ‘Waarmee kan ik u van dienst zijn?’  

 

Een eenvoudige manier om tot dit soort maatwerkoplossingen of innovaties te komen zijn 

(meeloop)sessies met de werkvloer. Denk niet dat je als facilitair, commercieel, operationeel of 

innovatiemanager de wijsheid in pacht hebt. De mensen op de werkvloer merken elke dag wat ze 

voor hun voeten geworpen krijgen. Maak met hen een simpele topvijf van grootste ergernissen en 

grootste vreugdemomenten en laat ze vervolgens suggesties doen voor oplossingen (volg 

bijvoorbeeld de principes van de Value Profit Chain (Heskett, Sasser & Schlesinger, 2003)). 

Zelfbedachte oplossingen zorgen immers voor meer draagvlak.  

 

Praktisch aan de slag  
Bovengenoemde modellen en tips helpen op de inhoudelijke kant van de oplossing. Daarmee kan 

de oplossing nog zo goed zijn, maar als er geen geloof of urgentie bij uw stakeholders is, gaat het 

niet werken. Immers, verbeteringen of innovaties betekenen altijd afscheid nemen van ‘hoe het 

was’. En zonder dringende reden kiezen kuddedieren – die wij mensen zijn – de veilige middenweg 

(Uitzendinggemist. nl: Labyrint – Wisdom of the crowds, 22 maart 2011). De stakingen in 

schoonmaakland deden de urgentie stijgen. Ook (komende) vergelijkbare acties in de beveiliging 
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en juridische procedures in overname van cateringpersoneel zijn zaken die laten zien dat 

verandering noodzakelijk is.  

 

De kunst van veranderen gaat over het vinden van een manier die bij uw organisatie past. Vind 

een passende weg tussen targets en informeel sturen (dynamisch managen). Welke 

gemeenschappelijke waarden die jullie binden komen onder druk te staan door deze kwesties? Geld 

verdienen, tevreden klanten, samen resultaten boeken of gewoonweg plezier in je werk hebben? 

Luister goed naar uw mensen en naar uw buik. Waar knelt het?  

 

Dit slot is een goed startpunt om de huidige gang van zaken aan te kaarten. Facilitair managers en 

aanbieders hebben allemaal last van krimpende budgetten en marges. Om verschillende reden 

heeft u allemaal buikpijn. U hebt dus reden om te veranderen. Daarmee ligt de belangrijkste zet 

voor vernieuwing wellicht nog meer bij u als management dan op de werkvloer.  

 

In het derde artikel van deze reeks behandelen we een aantal cases. Daarin pakken we het hele 

spectrum: de urgentie en het geloof voor sociale innovatie, het komen tot een scherp omschreven 

probleem, de oplossing en tips voor de implementatie.    

 

Sociaal innoveren is presteren  
Een aanzienlijke hoeveelheid bedrijven (62%) richt zich vooral op kostenbesparingen en 

efficiency. Een dergelijke houding is vooral op de korte termijn gericht en gaat ten koste van de 

winstgevendheid en omzetgroei op de langere termijn. Inmiddels zien steeds meer organisaties 

het belang van innovatie in om de bedrijfsprestaties en productiviteit te verhogen. Bij innovatie 

wordt echter vaak gedacht aan de technologische kant van innovatie, waarbij de investeringen in 

R&D een voorname maatstaf zijn. De niet-technologische kant van innovatie, ook wel bekend als 

sociale innovatie, krijgt echter vaak te weinig aandacht. Met sociale innovaties kunnen bedrijven 

meer rendement halen. Uit ons onderzoek blijkt dat sociaal innovatieve bedrijven beter presteren 

op innovativiteit (+31%), productiviteit (+21%) en tevreden medewerkers (+12%) in vergelijking 

met niet sociaal innovatieve bedrijven. Technologische aspecten van innovatie verklaren ongeveer 

25 procent van het innovatiesucces, terwijl sociale innovaties ongeveer 75 procent daarvan 

verklaren. Sociale innovaties zijn dus een belangrijk middel om bijvoorbeeld de toenemende 

prijsconcurrentie in de schoonmaakbranche tegen te gaan.  

 

Sociale innovatie bestaat uit de hefbomen slimmer werken, dynamisch managen en flexibel 

organiseren. Slimmer werken is het belangrijkste onderdeel van sociale innovatie en is gericht op 

het optimaal benutten van talenten en competenties van de medewerkers. Hierbij neemt 

vertrouwen binnen organisaties een belangrijke plaats in. Zo stimuleert vertrouwen de 

betrokkenheid van de medewerkers binnen de organisatie en stimuleert het hen om slimmer te 

gaan werken en om met hulp van elkaar tot goede oplossingen te komen. Dynamisch managen 

vraagt enerzijds om aandacht van het management voor targets (accountability) en anderzijds om 

autonomie voor de medewerkers (informeel managen). Binnen de facilitaire dienstverlening ligt 
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het accent vaak op de aandacht voor targets en wordt het informeel managen nog relatief weinig 

toegepast. Binnen flexibel organiseren is vooral een hoge interne verandersnelheid belangrijk. 

Organisaties met een hoge interne verandersnelheid kunnen sneller reageren en anticiperen op 

veranderingen in alle aspecten van de omgeving. Zo kunnen dergelijke organisaties bijvoorbeeld 

sneller bedrijfsprocessen en diensten aanpassen. Gedetailleerde protocollen kunnen een beperking 

vormen om snel veranderingen door te voeren.  

 

Investeren in één van de hefbomen van sociale innovatie is niet voldoende: het is juist de kracht 

van slimmer werken, dynamisch managen en flexibel organiseren gezamenlijk om hoge 

bedrijfsprestaties te realiseren. Daarnaast is samenwerking met andere bedrijven en 

kennisinstellingen noodzakelijk om de bedrijfsprestaties van sociaal innovatieve bedrijven verder 

te versterken. Bedrijven die zowel sociaal innovatief zijn als intensief samenwerken met externe 

partijen en ook een aanzienlijke hoeveelheid R&D-investeringen hebben zien wij uitmuntend 

presteren.  

 

Sociale innovaties zijn een essentieel middel om de focus te verschuiven naar innovatie en 

efficiency, om hiermee het concurreren op de prijs tegen te gaan. Een toenemende mate van 

vertrouwen binnen organisaties, aandacht voor targets en vooral meer autonomie voor de 

medewerkers (informeel managen), een hogere interne verandersnelheid en vervolgens meer 

samenwerken met andere bedrijven en kennisinstellingen zijn noodzakelijk om de 

bedrijfsprestaties en andere prestatiemaatstaven te verbeteren op zowel de korte als de langere 

termijn.  

 

Prof. dr. Henk Volberda is hoogleraar Strategisch Management en Bedrijfsbeleid aan de 

Rotterdam School of Management, Erasmus University Rotterdam.  
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Sociale innovatie: resultaten en tips 
 

Karolien Niederer en Annette van Waning     

 

 

Aan de gang met sociale innovatie. In het derde deel van dit drieluik bespreken we 

sociale innovatie aan de hand van praktijkcases Hago Next en Albron. We pakken het 

hele spectrum. Wat was de urgentie en het geloof voor sociale innovatie, de resultaten 

en tips voor de implementatie. Met een pleidooi van opdrachtgever Schiphol voor meer 

betrokkenheid van HR voor sociaal innovatievere aanbestedingen.   

 

 

Hago Next: benutten eigen kracht schoonmakers  
Iets meer dan een jaar geleden vonden de langste stakingen sinds de Tweede Wereldoorlog plaats. 

In de schoonmaak. De vakbonden deden een beroep op respect voor schoonmakers. De 

prijzenoorlog leidde tot een te grote werkdruk op mensen. Voor Vebego en schoonmaakdochter 

Hago was de maat al langer vol. De prijzenoorlog paste niet bij bedrijfswaarden als samenwerken, 

waarde bieden en goed voor je mensen zijn. Achter de schermen is de afgelopen jaren al het 

nodige onderzoekswerk verzet naar onder andere ‘urenvreters’ en verborgen kosten en irritaties bij 

klanten en medewerkers. Belangrijkste conclusie: de schoonmaakmarkt leidt aan een aantal 

hardnekkig ingesleten patronen, die moeilijk te doorbreken zijn, waaronder het sturen op korte 

termijn. Daardoor zijn er veel faalkosten. Deze liggen voor een groot deel aan de ‘menskant’. 

Verloop en verzuim zijn duur. Slechte afstemming van afspraken met klanten en medewerkers 

zorgt voor nodeloze irritaties en een verhoging van de communicatiekosten, en leidt tot het inzicht 

dat er een groot verschil in rendement, medewerkers- en klanttevredenheid zit tussen goed en 

slecht presterende objecten. Tot dan toe was dat vooral een probleem van de schoonmaak-

bedrijven. De vakbonden maakten het probleem ook voor de opdrachtgevers relevant. Terecht, 

want dienstverlening is een vorm van co-creatie. Je komt samen tot afspraken en hebt beide een 

rol in het tot stand komen van de dienst. De stakingen maakten de situatie van de schoonmaker en 

de schoonmaakbedrijven bespreekbaar, ook met opdracht gevers. 

 

De kracht van de omkering  
Omdat de faalkosten bij de mens lagen, lag daar ook de grootste ruimte voor innovatie. Om tot 

innovatie te komen is de methode van omkering gebruikt. Deze werkt als volgt: stel de grootste 

paradigma’s op en draai deze om. In het huidig paradigma is de schoonmaker onzichtbaar. Hij 

werkt in de avonduren, er is geen verbinding met het primaire werkproces. Daarnaast is de 

werkwijze niet transparant. Je weet nooit of het werk echt is gedaan. Dit waren belangrijke 

bronnen van inspiratie die leidden tot de fundamenten van Hago Next. De schoonmaker mag 

gezien worden en er is transparantie in de werkzaamheden die zijn verricht. Dat leidde tot de 
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keuze voor (het opleiden tot) vakmensen die overdag werken in de schoonmaak, ondersteund met 

een PDA die werkzaamheden transparant en leuker maakt.  

 

Ander businessmodel  
De keuzes gaven een goede leidraad voor het ontwikkelen van het concept. De gevolgen bleken 

echter verdergaand dan op het eerste gezicht gedacht. Het betekende een radicale vernieuwing 

van het businessmodel. Het ontwikkelen en aansturen van vakmensen vraagt regie en geen 

controle. Daarnaast kun je vakmensen niet voor een zesje laten werken. Ze moeten trots kunnen 

zijn op hun werk. De keuze voor transparantie betekende afscheid nemen van ‘de boel een beetje 

bedoezelen’, zoals Steph Feijen (RvB Vebego) het omschreef in een uitzending van Zembla in 

2010. Hago Next rekent af op tevredenheid en niet op gemaakte uren. Klant en medewerkers 

staan daardoor centraal in de aansturing. Dat leverde spannende vragen op: Kunnen we voldoende 

mensen ontwikkelen tot vakmensen? Willen klanten betalen voor een acht?  

 

Eerst goed, dan groot  
Gegeven de vragen en de risico’s wordt Hago Next eerst in de Randstad gelanceerd, als een apart 

bedrijf naast het ‘Grote’ Hago. Noodzakelijk, omdat een ander businessmodel een andere 

organisatie vraagt. Hago Next staat model voor de toekomst van Hago en van de andere 

schoonmaakbedrijven van Vebego. De lessen van Hago Next worden stap voor stap 

geïmplementeerd in de reguliere schoonmaakbedrijven.  

 

Sociaal innovatief op alle fronten  
Hago Next is een voorbeeld van slimmer werken. Mensen werken in hun kracht in plaats van dat er 

een standaard schoonmaakprogramma is voor iedereen. Daarnaast gaat het over flexibel 

organiseren. Schoonmakers stemmen zelf met bewoners de prioriteiten af. Ze delen zelf hun werk 

in. Het dynamisch managen zit in de korte lijnen en de rol van de praktijkcoaches van Hago Next. 

De units van Hago Next zijn nooit groter dan honderd medewerkers. Praktijkcoaches zorgen voor 

de begeleiding op de werkvloer. De aandacht zit op de vakinhoud. Iedereen is bezig met het 

toevoegen van waarde aan de klant en aan de vakkrachten. Controle en formele 

managementmiddelen zijn zo veel mogelijk geautomatiseerd. Zo ontstaat er ruimte voor informeel 

management en daarmee aandacht voor klanten en medewerkers.  

 

Albron: Good Food, Happy People  
Albron heeft als ambitie de meest duurzame grote cateraar van Nederland te worden en werkt 

vanuit interesse, respect en oprechtheid voor mensen. Dit is de basis, waarbij de overtuiging is dat 

investeren in People en Planet op korte of langere termijn ook resulteert in Profit. Maar hoe bereik 

je dat, als je medewerkers je kapitaal zijn, met als complicerende factoren dat je werkt onder het 

dak van je opdrachtgever en de arbeidsmarkt krapper wordt? Albron vond het antwoord in een 

meer persoonlijke benadering van medewerkers, waarbij ook aandacht is voor zaken buiten de 

directe werkomgeving, zoals de gezondheid van medewerkers. De aandacht voor de informele 

kant, zien wij binnen sociale innovatie als een mooi voorbeeld van dynamisch managen.  
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Aanleiding  
Albron constateerde vanuit haar betrokkenheid met medewerkers dat er verbeteringen mogelijk 

waren in de arbeidsomstandigheden. Hiermee kan het verzuim omlaag. Voor de opdrachtgever 

betekent het minder wisselende gezichten en continuïteit van de dienstverlening. Echter, het 

aanpakken van arbeidsomstandigheden konden ze niet alleen oplossen, daar heb je ook de 

opdrachtgever voor nodig.  

 

In gesprek met klant en medewerkers  
Deze constatering heeft geleid tot een andere aanpak. Al tijdens de eerste gesprekken met 

potentiële opdrachtgevers zijn de arbeidsomstandigheden een thema. Samen kijken Albron en 

opdrachtgever of de omgeving voldoet aan de eisen en wensen van Albron, zodat medewerkers op 

een goede, veilige en gezonde wijze diensten kunnen verlenen. Daarnaast neemt 

gezondheidsmanagement een belangrijke plaats in met het oog op het verlagen van ziekteverzuim. 

Momenteel wordt gewerkt aan een toolkit voor leidinggevenden. Die moet hen helpen bij het 

bevorderen van de inzetbaarheid van medewerkers. De wijze waarop Albron de toolkit inzet, 

vinden wij een mooi voorbeeld van dynamisch managen. In het werkoverleg met medewerkers is 

er nadrukkelijk aandacht voor zaken buiten het werk die het werk wel kunnen beïnvloeden. De 

toolkit bevat een aantal hulpmiddelen die de leidinggevende ten behoeve van medewerkers kan 

inzetten, zoals ‘dedicated’ psychologen en bedrijfsmaatschappelijk werk. Ook kunnen medewerkers 

via Albron een cursus ‘Stoppen met roken’ volgen. Tevens biedt Albron haar medewerkers sinds 1 

januari 2010 aan om deel te nemen aan het Nationaal Gezondheidsplan 

(http://www.nationaalgezondheidsplan.nl/b2b/) Hier kunnen medewerkers zich inschrijven voor 

diverse leefstijlprogramma’s.  

 

Vitale mensen  
Albron is ervan overtuigd dat vitale mensen aan de basis staan van een gezonde organisatie. 

Medewerkers die zich prettiger en gewaardeerd voelen op de werkplek zijn beter toegerust voor 

hun taken. Vooral bij de start van nieuwe contracten, waarbij medewerkers worden overgenomen, 

krijgt Albron positieve reacties over de aanpak en persoonlijke benadering. De resultaten van het 

gezondheidsmanagement zijn zichtbaar. Medewerkers voelen zich fitter en zijn minder vaak ziek. 

Dit vertaalt men bij Albron niet in een verzuimcijfer, maar in een gezondheidscijfer. Tot en met mei 

2011 was het gezondheidscijfer ruim 92%. Voor 2011 wordt gestreefd naar een percentage van 93 

procent. Ook opdrachtgevers zijn tevredener. Zij ervaren minder wisselingen en meer continuïteit 

van de dienstverlening. Als klap op de vuurpijl ontving Albron van CNV Catering (onderdeel van 

CNV Vakmensen) de prijs voor ‘Werkgever van het Jaar 2010’. Op basis van een 

medewerkerstevredenheidonderzoek kwam Albron als beste uit de bus.  
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Sociale innovatie vraagt andere arbeidsverhouding  
Mijn stelling is dat de Nederlandse arbeidsverhoudingen belangrijke veranderingen ondergaan en 

dat dat ook betekent dat de HR-professional zijn houding dient aan te passen. De HR-professional 

moet een onmisbare schakel zijn in het oplossen van de grote strategische uitdagingen, waarvoor 

oplossingen nodig zijn die een betere benutting van het menselijk kapitaal vragen. En dat laatste 

nu kom ik nog veel te weinig tegen.  

 

Wat is er aan de hand? Organisaties anno 2010 zijn al lang niet meer dezelfde organisaties van de 

jaren tachtig en negentig. Daarmee bedoel ik dat business- en operatingmodellen fundamenteel 

anders zijn. Meer in het bijzonder geldt dat organisaties in toenemende mate deel uitmaken van 

een keten van partijen waarvan de gezamenlijk voortgebrachte toegevoegde waarde uiteindelijk 

een dienst of product oplevert voor de eindgebruiker. In mooie MBO-termen: focus op core 

competenties en activiteiten, ‘strategic comakership’ en flexible resourcing. In HR-land kregen wij 

ermee te maken aan de hand van begrippen als de ‘flexibele schil’ en veelal ‘zijdelings’ bij 

uitbesteding (al dan niet door middel van een verplichte procedure van aanbesteding) van 

activiteiten die niet (langer) als kernactiviteit werden beschouwd. Ik zeg bewust ‘zijdelings’ omdat 

ik mij niet aan de indruk kan onttrekken dat het nog maar hoogst zelden gebeurt dat de HR-

discipline ook betrokken is bij het voorafgaande besluit tot uitbesteding dan wel de strategische 

overwegingen die daaraan ten grondslag liggen. Natuurlijk zijn we uitstekend in staat om de 

uitvoering van het besluit te implementeren, inclusief de eventuele overgang van personeel en het 

mogelijk afsluiten van een Sociaal Plan. En dat was het dan. Of toch niet? Terwijl zeker bij het co-

makership van diensten het aaneenrijgen van de vaste en de flexibele schil een belangrijke 

succesfactor is in de tevredenheid of perceptie van de (eind)klant. Dan gaat het over competenties 

van mensen en de omstandigheden waaronder ze hun werk moeten doen, ongeacht in welke schil 

ze zitten. 

 

Ook werknemers zijn zich anders gaan organiseren en manifesteren op de arbeidsmarkt. Dat geldt 

zeker voor de jongere ‘X- en Y-generaties’. Zij stellen andere eisen aan hun verbondenheid met 

organisaties. Bovendien willen ze vaak ook niet (meer) gebonden zijn aan één organisatie, en al 

helemaal niet op basis van een ‘vast dienstverband’, getuige de opkomst en blijvend grote 

omvang van de groep zzp’ers. Kortom, zowel organisaties als (grote groepen van) werknemers 

zijn of gaan zich anders organiseren en zoeken nieuwe samenwerkingsmodellen. Alle aspecten van 

sociale innovatie, of het nu slimmer werken, flexibel organiseren of dynamisch managen betreft, 

komen hierbij aan bod. Hoe dat werkt zijn we met elkaar aan het uitvinden; werkgevers, 

werknemers én belangenbehartigers. Daar zit de bron voor ‘open innovatie’ op het gebied van 

sociale innovatie.  

 

Dat dit niet zonder slag of stoot gaat, bleek uit de stakingen in de schoonmaak. Maar ze zorgden 

wel voor een doorbraak, want organisaties realiseren zich inmiddels (voor zover men dat al niet of 

onvoldoende deed) dat hun verantwoordelijkheid niet ophoudt bij het ondertekenen van het 

contract tot uitbesteden van werk. Er is een nieuwe rol; die van actief betrokken opdrachtgever 
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die per hetzelfde moment tot stand komt. Die actieve rol leidt tot betere en verantwoorde 

oplossingen. Bedrijven voelen de reputatieschade bij het publiek van slechte en onverantwoorde 

oplossingen. U herinnert zich vast nog de ‘sweatshops’ van Nike.  

 

Ik ben van mening dat HR-managers zich ook het begrip ketenverantwoordelijkheid eigen moeten 

gaan maken. Met andere woorden, de verantwoordelijkheid houdt niet op bij het beheer van de 

eigen ‘payroll’. En uit- en aanbestedingen zijn niet (langer) alleen het domein van afdelingen 

Inkoop en Juridische zaken. Dat betekent meer werk voor de HR-professional, maar, en dat is het 

goede nieuws, het is betekenisvol en van een steeds grotere strategische noodzaak in het licht 

van de eerder geschetste ontwikkelingen. Niet in de laatste plaats is het uitdagend en biedt het de 

kans tot verdere professionalisering van het vakgebied Human Resources. De HR-manager als 

‘multi resource’ manager die vooruit kijkt en over de eigen (vak)grenzen en die van de organisatie 

heen kijkt, het lijkt mij een prachtig perspectief.  

 

Wim Mul is directeur HR van de Schiphol Group. 

 

 

 

Over de auteurs  drieluik sociale innovatie 

Karolien Niederer is verantwoordelijk voor business innovatie bij Vebego Innovations. 
 
Annette van Waning is verantwoordelijk voor MVO bij Vebego.   
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De informatie uit deze whitepaper wordt u aangeboden door Facility Management Magazine.  

FMM is al 12 jaar de marktleider binnen uw vakgebied.  

  

HAAK NU AAN BIJ DE TOP EN WORD ABONNEE! 
Als facility manager moet u bijna een alleskunner zijn: er zijn maar weinig beroepen die zo’n brede 
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PRINT 
Tien keer per jaar het belangrijkste vaknieuws: dát is Facility Management Magazine. Dit full 

colour, glossy vakblad belicht alle verschillende facetten van dit boeiende een veeleisende vak. Met 
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Uit deze online kennisbron met tal van inspirerende en informerende artikelen, kunt u onbeperkt 

putten over onderwerpen die u nu als facility manager bezig houden. 
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Het exclusieve Facility Management Jaarboek, met de laatste trends en een overzicht van de 

belangrijkste leveranciers. Deze ‘catalogus voor strategisch inkoopmanagement’ is hét naslagwerk 

voor u als facility manager. U ontvangt het jaarboek een keer per jaar. 

  

FMM NIEUWSBRIEF 
Wekelijks houdt FMM u op de hoogte van de actualiteit met de e-mailnieuwsbrief. Daarmee wordt u 

kort en bondig geïnformeerd over al nieuws dat voor u als facility manager van belang is. 

  

OPLEIDINGEN EN LEERGANGEN 
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accenten en nieuwe inzichten. De tweede deel gaat in op de praktijk van HNW 

aan de hand van 8 cases. U leest over de best practises bij onder meer KPN, TU Delft, KPMG en het 

Van Gogh Museum. 

  

Ga naar http://www.fmm.nl/jaarabonnement en profiteer nu van deze extra's en de speciale 

introductieprijs! 

  

Wilt u graag eerst kennismaken met Facility Management Magazine?  
Klik dan op deze link http://www.fmm.nl/proef voor meer informatie over het proefabonnement, 

voor slechts € 19,95. Het proefabonnement stopt automatisch.  
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