


Sociale innovatie in het MKB 

Een onderzoek naar de invloed van sociale innovatie op de betrokkenheid van 
medewerkers en de kwaliteit van arbeid in het MKB.  

 
 

 
 
Onderwijsinstelling  Avans Hogeschool 

 Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) 

 Opleiding Human Resource Management (HRM) 

 Hogeschoollaan 1  

 4818 CR  Breda   

 Tel (076) 525 05 00 

 

Afstudeerdocent 1 Mevrouw M.E. Khemissi; docent hoger beroepsonderwijs  

Afstudeerdocent 2 De heer H.T. van Blitterswijk; docent hoger beroepsonderwijs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auteurs  Mevrouw W.J.E. Koolen   2030351  

 Mevrouw A.A.H. Meeuwissen  2022181 

 

Opdrachtgever Avans Hogeschool 

 Dr. W.A.M. de Lange; lector HRM 

 Hogeschoollaan 1  

 4818 CR Breda  

 Tel (076) 525 05 00 

 

Plaats Breda 

Publicatiedatum December 2012 

  



 

Voorwoord 

Dit onderzoeksrapport hebben wij geschreven in het kader van het afstuderen aan de opleiding HRM van 

Avans Hogeschool te Breda. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van dr. Willem de Lange, lector 

HRM aan Avans Hogeschool. Het rapport bevat een onderzoek naar de bijdrage van sociale innovatie aan 
de kwaliteit van arbeid en de betrokkenheid van medewerkers in MKB bedrijven. 

 
Aanleiding voor het schrijven van dit rapport was de subsidieregeling Sociale Innovatie Advies. Deze 

regeling bestond van januari 2009 tot en met december 2011 en is in het leven geroepen voor MKB 
ondernemers in Zuid-Nederland. Het MKB kon zich in deze periode – met ondersteuning van de subsidie 

– laten adviseren over sociale innovatie. In totaal hebben 113 MKB ondernemers uit Brabant, Limburg en 

Zeeland een subsidieaanvraag ingediend.  
 

Om een advies te geven over de binnengekomen subsidieaanvragen is de klankbordgroep Sociale 
Innovatie in het leven geroepen. Onze opdrachtgever, dr. Willem de Lange, vervulde een rol bij het 

beoordelen van de subsidieaanvragen en nam deel aan deze klankbordgroep. Vanuit hier is de vraag 

ontstaan naar een onderzoek in het kader van de regeling Sociale Innovatie Advies. 
 

De subsidieregeling is inmiddels gesloten. Om inzicht te krijgen in hoe sociale innovatie zich manifesteert 
binnen de deelnemende bedrijven, heeft PSW een evaluatie uitgevoerd. Hierin werd gesteld dat verder 

onderzoek naar de bijdrage van sociale innovatie aan de kwaliteit van arbeid vanuit het perspectief van 
werknemers interessant zou zijn. Vanuit deze vraag – mede met de vraag vanuit het lectoraat – is de 

afstudeeropdracht overeengekomen. 

 
Met veel plezier hebben we het onderzoek uitgevoerd en verschillende bedrijven bezocht in Noord-

Brabant, Limburg en Zeeland. Graag willen we Willem de Lange bedanken voor het verstrekken van de 
opdracht, zijn vertrouwen in het eindresultaat, zijn deskundige begeleiding tijdens het afstuderen, het 

delen van zijn kennis en ervaring en zijn feedback op de gemaakte stukken. Daarnaast willen wij PSW 

bedanken – in het bijzonder Marie-Thérèse Rooijackers en Chris D’havé – voor het verstrekken van 
informatie, het beschikbaar stellen van middelen en de geïnvesteerde tijd. Verder bedanken wij onze 

afstudeerdocenten, Marise Khemissi en Herman van Blitterswijk, voor de begeleiding en feedback die wij 
hebben ontvangen tijdens het schrijven van dit rapport.  

 

Gedurende het veldonderzoek hebben we verschillende bedrijven bezocht in Noord-Brabant, Limburg en 
Zeeland, te weten Banketbakkerij Merba B.V., Walk Aandrijftechniek, Mercuur Smart Logistics, Frigé, 

Bomacon B.V., Artec Interim B.V., Lonka N.V., Full Management Support, Jetstone en Metaalwerken 
Bergen op Zoom. Iedereen die wij hier hebben gesproken bedanken we voor hun medewerking en 

openheid in het delen van de ervaringen. Ten slotte bedanken we alle andere betrokkenen die een 
bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van het dit onderzoeksrapport. 

 

 
 

Breda, december 2012 
 

 

Wendy Koolen 
Anne Meeuwissen 

  



 

Samenvatting 

Dit afstudeerrapport bevat conclusies en aanbevelingen aan het Lectoraat HRM van Avans Hogeschool 

over de wijze waarop een organisatie sociale innovatie door kan voeren, zodanig dat het leidt tot 

verbetering van de kwaliteit van arbeid en betrokkenheid van medewerkers. 
 

De opdracht heeft betrekking op de subsidieregeling Sociale Innovatie Advies van het Operationeel 
Programma Zuid-Nederland (OP-Zuid). In januari 2009 is deze regeling in het leven geroepen voor advies 

ter bevordering van sociale innovatie bij MKB ondernemingen in Zuid-Nederland. De subsidieregeling is 
per 31 december 2011 gesloten, waarna PSW een groot deel van de projecten heeft geëvalueerd. In haar 

eindevaluatie stelt PSW dat “verder onderzoek naar de bijdrage van sociale innovatie aan de kwaliteit van 

arbeid vanuit het perspectief van de medewerker interessant zou zijn”.  
 

De probleemstelling die hieruit volgt en centraal staat in het onderzoek luidt als volgt: “Naar aanleiding 
van de regeling Sociale Innovatie Advies inzicht verkrijgen in de bijdrage van sociale innovatie aan 
verbetering van de kwaliteit van arbeid en de betrokkenheid van medewerkers bij de bedrijven die 
subsidie hebben ontvangen”. 
 

Uit deze probleemstelling, volgt de centrale vraag: “In hoeverre levert sociale innovatie een bijdrage aan 
verbetering van de kwaliteit van arbeid en de betrokkenheid van medewerkers in MKB bedrijven?” 
 
Sociale innovatie wordt in het rapport geformuleerd als “het ontwikkelen van nieuwe 

managementvaardigheden (dynamisch managen), het hanteren van innovatieve organisatieprincipes 

(flexibel organiseren) en het realiseren van hoogwaardige arbeidsvormen (slimmer werken en 
talentontplooiing) om het concurrentievermogen en de productiviteit te verbeteren”. 

 
Binnen dit afstudeerrapport staan naast sociale innovatie de begrippen kwaliteit van arbeid en 

betrokkenheid centraal. Kwaliteit van arbeid betekent vervulling van alle voorwaarden waardoor een 

medewerker zich goed voelt, zowel in het werk, de werkomgeving als in de organisatie. De kwaliteit van 
arbeid wordt onderverdeeld in vier A’s; de arbeidsinhoud, de arbeidsomstandigheden, de 

arbeidsvoorwaarden en de arbeidsverhoudingen. De mate waarin en de wijze waarop medewerkers en 
diens vertegenwoordigers inbreng hebben in het beleid van de onderneming, is van belang voor 

verbetering van de kwaliteit van arbeid.  

 
Bij de betrokkenheid van medewerkers is de inspraak eveneens een belangrijk aspect. De aspecten 

arbeidsverhoudingen en betrokkenheid hangen nauw met elkaar samen. Om ervoor te zorgen dat 
medewerkers zich betrokken voelen bij de organisatie, het eigen werk en het werk van anderen, zijn met 

name twee aspecten van belang: vertrouwen in medewerkers en het toekennen van regelcapaciteit. 
 

Het onderzoek bestond uit twee onderdelen, te weten een secundaire analyse en een veldonderzoek. Het 

onderzoek resulteert in conclusies over de bijdrage van sociale innovatie aan de kwaliteit van arbeid en 
de betrokkenheid van medewerkers in MKB bedrijven. Uit de secundaire analyse en het veldonderzoek 

blijkt dat sociale innovatie leidt tot een verbetering van de kwaliteit van arbeid en de betrokkenheid van 
medewerkers. 

 

Bij de kwaliteit van arbeid is in de arbeidsinhoud onder andere een verbetering opgetreden in de taken 
en verantwoordelijkheden van medewerkers, de variatie binnen het werk, de vrijheid en regelcapaciteit 

en de zeggenschap van medewerkers bij de inrichting van de eigen werkplek.  
In de arbeidsomstandigheden zijn eveneens verbeteringen opgetreden. Deze komen tot uiting in de 

ervaren werkdruk, rust en stabiliteit binnen de organisatie, het ziekteverzuim en de fysieke belasting. 
De arbeidsvoorwaarden verbeteren doordat de mogelijkheid tot opleiding en ontwikkeling wordt vergroot, 

medewerkers meer doorgroeimogelijkheden krijgen en meer rekening wordt gehouden met persoonlijke 

wensen. 



 

Op het gebied van de arbeidsverhoudingen is met name de medezeggenschap van medewerkers 
verbeterd. Deze medezeggenschap komt tot uiting in de mate waarin medewerkers betrokken worden bij 

de invulling van het werk, de inrichting van de werkplekken en de visie en strategie van de organisatie. 

 
Daarnaast zijn er verbeteringen te zien in de betrokkenheid van medewerkers. De verbeteringen treden 

onder andere op in de samenwerking, communicatie, structuur en de wijze van leidinggeven.  
 

Om sociale innovatie op een succesvolle wijze te implementeren, dient een organisatie aandacht te 
besteden aan een aantal factoren: 

- de inhoud van het werk; 

- de inrichting van de werkplek; 

- voorwaarden en regelingen rondom het werk; 

- medezeggenschap; 

- leiderschap en structuur; 

- communicatie en samenwerking. 
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Inleiding 

Dit afstudeerrapport bevat een onderzoek naar de bijdrage van sociale innovatie in het 
MKB. Het onderzoek is gericht op de bijdrage van sociale innovatie aan de verbetering van 
de kwaliteit van arbeid en de betrokkenheid van medewerkers. In dit hoofdstuk wordt de 
aanleiding voor het onderzoek beschreven. Daarnaast wordt een korte inleiding op het 
begrip sociale innovatie gegeven – het wat en waarom – aan de hand van een Ishikawa 
diagram. Tevens wordt de centrale vraag en de opbouw van het rapport weergegeve n. 

Aanleiding 

De afstudeeropdracht in dit rapport heeft betrekking op de subsidieregeling Sociale Innovatie Advies1 van 

het Operationeel Programma Zuid-Nederland (OP-Zuid)2. In januari 2009 is deze regeling in het leven 
geroepen voor MKB ondernemers in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Vanaf de invoering van de 

regeling tot en met 31 december 2011 hebben 113 MKB ondernemers uit Zuid-Nederland een aanvraag 

ingediend bij OP-Zuid voor een veranderingsproject op het gebied van sociale innovatie. 
 

Met de hierboven beschreven subsidieregeling kon het MKB externe deskundigheid (adviseur) inhuren. 
Deze externe adviseurs introduceerden innovaties op het terrein van personeel of organisatie en hielpen 

de ondernemer met de implementatie hiervan (Sociale Innovatie Brabant, PSW, 2009). De subsidiabele 
thema’s waren: 

- slimmer werken: organisatie van werkprocessen en flexibilisering; 

- talentontplooiing en employability; 
- participerende aansturing (zelfsturende teams, dynamisch managen). 

 
In samenwerking met de externe adviseur dienden de MKB bedrijven een subsidieaanvraag in. Deze 

aanvragen werden ontvangen door Stimulus Programmamanagement3. Na ontvangst werden de 

aanvragen juridisch getoetst. Vervolgens maakte PSW4 een inhoudelijke samenvatting van de aanvragen, 
toetste deze op de drie subsidiabele thema’s, waarna de Klankbordgroep Sociale Innovatie5 dit ontving. 

De rol van de klankbordgroep was het geven van advies over de binnengekomen subsidieaanvragen. Van 
de 113 projectaanvragen zijn er uiteindelijk 70 goedgekeurd. Na goedkeuring werden de subsidies 

verstrekt door Stimulus. De uitvoering van de projecten bij de MKB bedrijven werd ondersteund door 
PSW en Syntens6. Tabel 1 – in paragraaf 2.5 – geeft een overzicht weer van de activiteiten en rollen van 

de betrokken partijen. 

Sociale innovatie 

Het begrip sociale innovatie kent vele definities. PSW omschrijft sociale innovatie als ‘een innovatie 
gericht op vernieuwing van de arbeidsorganisatie en arbeidsvoorwaarden’. Het doel is het verbeteren van 
de productiviteit en kwaliteit bij bedrijven én het beter benutten van de talenten van medewerkers. In de 

verschillende definities van sociale innovatie, komen begrippen als leiderschap, werkplezier, 
betrokkenheid, duurzame inzetbaarheid, slimmer werken en zeggenschap steeds naar voren. 

PSW stelt dat de rol van medewerkers bij sociale innovatie cruciaal is. Bedrijven maken gebruik van de 
betrokkenheid van medewerkers en investeren in hun kennis. Op deze manier kunnen bestaande 

                                                
1 Het sociale innovatieadvies is een subsidie voor advies ter bevordering van sociale innovatie bij MKB ondernemingen gevestigd in 
Zuid-Nederland (paragraaf 1.1). 
2 Het Operationeel Programma Zuid-Nederland (OP-Zuid) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Limburg, Noord-
Brabant en Zeeland voor activiteiten die medegefinancierd worden uit het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO). Zie 
paragraaf 1.1. 
3 Stimulus is een administratieve organisatie, opgezet door de provincie Noord-Brabant om het programmabeheer voor OP-Zuid uit 
te voeren (paragraaf 2.2). 
4 PSW is een expertisecentrum op het terrein van de arbeidsmarkt. PSW ondersteunt haar opdrachtgevers in het activeren, het 
laten participeren en het ontwikkelen van mensen (paragraaf 2.1). Met betrekking tot het onderzoek is de rol van PSW onder 
andere het uitvoeren van de innovatieregeling (paragraaf 2.5). 
5 Zie paragraaf 2.4 voor meer informatie over de klankbordgroep. 
6 Stichting Syntens stimuleert ondernemingen zich duurzaam te vernieuwen en bevordert hiermee welvaart en welzijn in Nederland 
(paragraaf 2.3). 
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patronen en structuren in organisaties vernieuwd of doorbroken worden. Dit resulteert in een verbetering 
van het bedrijfsrendement en meer werkplezier (Rooijackers & D'havé, 2012). 

 

Er bestaan verschillende redenen voor bedrijven om te starten met sociale innovatie. Dit wordt 
schematisch weergegeven door middel van het Ishikawa Diagram in Figuur 1. De figuur en de toelichting 

zijn gebaseerd op het rapport ‘Samen de lat hoger leggen’ (Rooijackers & D'havé, 2012) en het artikel 
‘Sociale innovatie: historie en toekomstperspectief’ (Pot, 2012). 

 
Figuur 1 - Ishikawa diagram 

Uit bovenstaand figuur blijkt dat vier verschillende gebieden ten grondslag liggen aan de keuze van een 

bedrijf om aan de slag te gaan met sociale innovatie, namelijk: 
- medewerkers en arbeidsmarkt; 

- omgevingsuitdagingen; 

- winst en succes van de innovatie; 

- beleid op het gebied van organisatie en personeel. 

 

PSW stelt dat “bedrijven wel aan de slag moeten gaan met sociale innovatie, om uitdagingen van deze 
tijd het hoofd te bieden”. Op het gebied van medewerkers en arbeidsmarkt bestaan twee belangrijke 

redenen om een sociale innovatie traject te starten. Tekorten aan vakspecialisten (met name in de 

techniek) en demografische veranderingen (vergrijzings- en ontgroeningsproblematiek), vragen om een 
nieuwe aanpak. 

 
Bedrijven hebben te maken met een complexe en dynamische omgeving, de markt vraagt steeds meer 

maatwerk en flexibiliteit en er is sprake van internationale concurrentie. Deze omgevingsuitdagingen 

hebben hun weerslag op de organisatie, waardoor de noodzaak ontstaat om hier op in te spelen. 
 

Een andere belangrijke reden om te starten met sociale innovatie is de winst die het oplevert. Uit 
onderzoek van de Erasmus Universiteit (Volberda, van den Bosch, Jansen, Szczygielska, & Roza, 2007) 

blijkt dat sociale innovatie 75 procent van het uiteindelijke innovatiesucces bepaalt. Slechts 25 procent 
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van het innovatiesucces wordt bepaald door technologische innovatie. Tevens blijkt uit dit onderzoek dat 
sociaal innovatieve bedrijven een hogere productiviteit en een hoger innovatievermogen hebben, 

waardoor zij betere bedrijfsprestaties kunnen realiseren. Daarnaast hebben sociaal innovatieve bedrijven 

meer tevreden medewerkers en een hogere omzet- en winstgroei. 
 

Ten slotte bestaat een aantal oorzaken op het gebied van organisatie- en personeelsbeleid die het 
aantrekkelijk maken voor een bedrijf om te starten met sociale innovatie. Bedrijven zetten sociale 

innovatie in om de competenties van de medewerkers beter te benutten en om de arbeidsproductiviteit 
te verhogen. Daarnaast is de laatste jaren steeds meer nadruk komen te liggen op vernieuwing van de 

arbeidsrelatie; de relatie tussen medewerker en baas. Ook is er steeds meer aandacht voor een goede 

balans tussen werk privé.  
 

Alle hierboven beschreven oorzaken vormen mogelijke redenen voor een bedrijf om aan de slag te gaan 
met sociale innovatie. 

Centrale vraag 

De centrale vraag vormt de basis van het afstudeerrapport. Deze vraag is gebaseerd op de 

probleemstelling die is besproken tijdens het intakegesprek met het Lectoraat HRM en PSW. De 
totstandkoming van de centrale vraag wordt toegelicht in hoofdstuk 1. De centrale vraag luidt: 

 

Opbouw rapport 

In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de projectopdracht. Hierin komen de regeling Sociale Innovatie Advies, 

de probleemstelling, de centrale vraag, de probleemdefiniëring, de opdrachtomschrijving en de 

opdrachtgever aan bod. In het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 2) worden de – bij de subsidieregeling – 
betrokken partijen toegelicht en wordt beschreven wat hun rol was binnen de regeling. Hoofdstuk 3 

vormt het theoretisch kader waarin de onderwerpen sociale innovatie, kwaliteit van arbeid en 
betrokkenheid aan bod komen. In hoofdstuk 4 wordt het onderzoek verantwoord. Het onderzoek, de 

kenmerken van de MKB bedrijven en de onderzoekspopulatie worden toegelicht. Vervolgens worden in 
hoofdstuk 5 (secundaire analyse) de eerste bevindingen van het onderzoek geanalyseerd. Hoofdstuk 6 

volgt hierop, hierin komt het veldonderzoek aan bod. In hoofdstuk 7 wordt het onderdeel borging 

behandeld. Tot slot worden in het laatste hoofdstuk conclusies en aanbevelingen gedaan met betrekking 
tot het afstudeerrapport. 

 

In hoeverre levert sociale innovatie een bijdrage aan verbetering van de kwaliteit van arbeid en de 
betrokkenheid van medewerkers in MKB bedrijven? 
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1 Projectopdracht 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de projectopdracht. De regeling sociale 
innovatieadvies wordt verduidelijkt en de probleemstelling, centrale vraag, 
probleemdefiniëring en opdrachtomschrijving komen aan bod. Tot slot wordt de 
opdrachtgever kort toegelicht.  

1.1 Regeling Sociale Innovatie Advies 

Zoals vermeld in de inleiding, heeft deze afstudeeropdracht betrekking op de subsidieregeling Sociale 

Innovatie Advies. Deze regeling is onderdeel van het Operationeel Programma Zuid-Nederland (OP-Zuid). 

OP-Zuid is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland, 
samen met de steden Breda, Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond, Venlo, Sittard-Geleen, 

Heerlen en Maastricht voor activiteiten die medegefinancierd worden uit het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO)7. De voornaamste doelstellingen van OP-Zuid zijn de bevordering van het 

concurrerend vermogen, een duurzame economische groei en een versterking van de werkgelegenheid in 
Zuid-Nederland. 

 

Het OP-Zuid programma onderscheidt drie prioriteiten om haar doelstellingen te realiseren. Hierbinnen is 
het mogelijk om subsidieaanvragen in te dienen. 

- Prioriteit 1: Kenniseconomie, ondernemerschap en innovatie (inclusief MKB subsidies) 
- Prioriteit 2: Attractieve regio’s 

- Prioriteit 3: Stedelijke dimensie 

 
Op deze afstudeeropdracht is prioriteit 1 van het OP-Zuid programma van toepassing, de andere twee 

prioriteiten worden daarom niet verder toegelicht. Prioriteit 1 richt zich op het versterken van de 
innovatiekracht van de Zuid-Nederlandse economie en het verder versterken en uitbreiden van de positie 

van Zuid-Nederland als toptechnologische regio. Binnen deze prioriteit ligt veel aandacht bij onderzoek & 
ontwikkeling (R&D), creativiteit en ondernemerschap. 

 

Binnen prioriteit 1 zijn vier subsidieregelingen ontwikkeld voor het MKB bedrijfsleven. Het doel is om het 
voor bedrijven eenvoudiger te maken subsidie aan te vragen binnen het OP-Zuid programma. Het gaat 

om de volgende subsidies: 
- Innovatiemedewerker 

- Innovatieprojecten 

- Innovatie Advies 
- Sociale Innovatie Advies 

 
De laatste regeling, sociale innovatie advies, staat centraal in deze afstudeeropdracht. De overige drie 

subsidies worden om deze reden niet nader toegelicht in dit rapport. Het sociale innovatie advies is een 

subsidie voor advies ter bevordering van sociale innovatie bij MKB ondernemingen gevestigd in Zuid-
Nederland. Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet de onderneming minimaal voldoen aan 

een van de volgende vereisten: 
1. Het sociale innovatieadvies is gericht op de organisatie van werkprocessen en flexibilisering. 

2. Het sociale innovatieadvies is gericht op talentontplooiing, employability en loopbaanbeleid. 
3. Het sociale innovatieadvies is gericht op participerende aansturing. 

 

Bovenstaande vereisten vormen de pijlers van de sociale innovatie projecten (OP-Zuid). 

                                                
7 Het EFRO is een Europees structuurfonds waarmee het cohesiebeleid van de Europese Unie wordt gerealiseerd. Het EFRO heeft 
als doelstelling een bijdrage te leveren aan de versterking van de economische en sociale cohesie door de ongelijkheid tussen de 
Europese regio’s te verkleinen. 
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1.2 Probleemstelling 

De subsidieregeling Sociale Innovatie Advies is per 31 december 2011 gesloten. Om inzicht te krijgen in 

wat sociale innovatie voor de MKB bedrijven heeft opgeleverd, welke bijdrage medewerkers hierin 

hebben gehad en hoe sociale innovatie verder gepromoot kan worden in het MKB, heeft PSW een 
evaluatie uitgevoerd. 

 
Van de 70 goedgekeurde projecten, heeft PSW er ruim 40 geëvalueerd. 23 bedrijven hiervan zijn bezocht 

door PSW, de overige bedrijven zijn schriftelijk geëvalueerd. In de eindevaluatie laat PSW zien hoe 
sociale innovatie zich manifesteert binnen de deelnemende bedrijven, wat de verschillende activiteiten 

opgeleverd hebben en welke succesfactoren te benoemen zijn. Daarnaast besteedt PSW aandacht aan 

het belang van het subsidie instrument en worden aanbevelingen gedaan voor sociale partners, branche- 
en ondernemingsverenigingen, kennisinstellingen en overheden. 

 
In het evaluatierapport wordt aangegeven dat vervolgonderzoek gewenst is. Hierin wordt vermeld: 

“Verder onderzoek naar de bijdrage van sociale innovatie aan de kwaliteit van arbeid vanuit het 
perspectief van de werknemer zou interessant zijn” (Rooijackers & D'havé, 2012). Naar aanleiding 
hiervan wordt dit onderzoeksrapport geschreven. De probleemstelling die hieruit voortvloeit, luidt: 

 

1.3 Centrale vraag 

Uit de hierboven beschreven probleemstelling, volgt de centrale vraag: 

 
De centrale vraag wordt beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen: 

- Wat is sociale innovatie? 
- Wat houdt de kwaliteit van arbeid in en welke criteria zijn hieraan verbonden? 

- Wat wordt verstaan onder de betrokkenheid van medewerkers en waardoor wordt deze 
beïnvloed? 

- Waarom is de betrokkenheid van medewerkers van belang? 

- Wat hebben de sociale innovatie projecten van de gesubsidieerde MKB bedrijven ingehouden? 
- Hebben de projecten geleid tot een verbetering van de kwaliteit van arbeid en de betrokkenheid 

van medewerkers? 
- Op welke wijze zijn de resultaten geborgd? 

 
De deelvragen worden beantwoord in de verschillende hoofdstukken van het rapport. Door 

beantwoording van deze deelvragen, wordt in het laatste hoofdstuk (conclusie en aanbevelingen) een 

antwoord gegeven op de centrale vraag. 

1.4 Probleemdefiniëring 

Om het onderzoek inzichtelijk te maken, is de centrale vraag uiteengezet in drie 
onderzoeksdoelstellingen. In Figuur 2 worden de probleemstelling, centrale vraag en de 

onderzoeksdoelstellingen – in verhouding tot de deelvragen – schematisch weergegeven. Dit alles leidt 

tot de conclusies en aanbevelingen van het afstudeerrapport. 
 

 
 

 

Naar aanleiding van de regeling Sociale Innovatie Advies inzicht verkrijgen  
in de bijdrage van sociale innovatie aan verbetering van de kwaliteit van arbeid  

en de betrokkenheid van medewerkers bij de bedrijven die subsidie hebben ontvangen. 

In hoeverre levert sociale innovatie een bijdrage aan verbetering van de kwaliteit van arbeid  
en de betrokkenheid van medewerkers in MKB bedrijven? 
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1.5 Opdrachtomschrijving 

De opdracht in dit rapport is tot stand gekomen in samenspraak met het lectoraat HRM en PSW. Vanuit 
het lectoraat is de vraag naar het onderzoek in het kader van de subsidieregeling ontstaan. PSW vulde dit 

aan met het verzoek om het onderwerp ‘kwaliteit van arbeid’ hierin mee te nemen.  

 
De opdracht betreft een onderzoek naar sociale innovatie en bestaat uit twee delen: een secundaire 

analyse en een veldonderzoek. Aan het eind van de subsidie regeling dienden de deelnemende MKB 
bedrijven een eindevaluatie in te vullen. Op het moment dat dit afstudeerrapport tot stand kwam, hadden 

in totaal 52 0bedrijven deze evaluatie ingevuld. Op het moment dat PSW haar evaluatie uitvoerde, waren 

nog niet alle projecten afgerond. Hierdoor is het verschil in aantal meegenomen evaluaties te verklaren. 
Het eerste deel van het onderzoek bestaat uit een secundaire analyse van deze evaluaties. Ook het 

evaluatierapport van PSW is hierin meegenomen.  
 

Naar aanleiding van de regeling Sociale Innovatie Advies inzicht verkrijgen in de bijdrage van  
sociale innovatie aan verbetering van de kwaliteit van arbeid en de betrokkenheid van medewerkers bij de bedrijven die 

subsidie hebben ontvangen. 

Onderzoeksdoelstelling 1 
 
In kaart brengen wat sociale 
innovatie, de kwaliteit van arbeid en 
de betrokkenheid van medewerkers 
inhoudt. 

In hoeverre levert sociale innovatie een bijdrage aan verbetering van de kwaliteit van arbeid  
en de betrokkenheid van medewerkers in MKB bedrijven? 

Onderzoeksdoelstelling 2 
 
De inhoud van de sociale innovatie 
projecten inventariseren. 

Onderzoeksdoelstelling 3 
 
Onderzoek doen naar de gevolgen 
van sociale innovatie kwaliteit van 
arbeid en de betrokkenheid van 
medewerkers. 

Deelvragen 
 
- Wat is sociale innovatie? 
- Wat houdt de kwaliteit van arbeid 

in en welke criteria zijn hieraan 

verbonden? 
- Wat wordt verstaan onder de 

betrokkenheid van medewerkers 
en waardoor wordt deze 
beïnvloed? 
- Waarom is de betrokkenheid van 

medewerkers van belang? 

Deelvragen 
 
- Wat hebben de sociale innovatie 

projecten van de gesubsidieerde 
MKB bedrijven ingehouden? 

Deelvragen 
 
- Hebben de projecten geleid tot 

een verbetering van de  kwaliteit 
van arbeid en de betrokkenheid 

van medewerkers? 
- Op welke wijze zijn de resultaten 

geborgd? 
 

Figuur 2 - Probleemdefiniëring 
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Het tweede deel van het onderzoek betrof een veldonderzoek. Het veldonderzoek vond plaats bij een 
tiental MKB bedrijven die een subsidie hebben ontvangen met betrekking tot het invoeren van sociale 

innovatie. In de beide delen van het onderzoek staan de kwaliteit van arbeid en de betrokkenheid van 

medewerkers centraal. Daarnaast is de borging van het resultaat meegenomen in het onderzoek. Meer 
informatie over de aanpak van het onderzoek is te vinden in paragraaf 4.2 waarin de uitvoering van het 

onderzoek beschreven wordt. 
 

Deze opdracht resulteert in aanbevelingen aan het Lectoraat HRM van Avans Hogeschool over de wijze 
waarop een organisatie sociale innovatie door kan voeren, zodanig dat het leidt tot verbetering van de 

kwaliteit van arbeid en betrokkenheid van medewerkers. Hiernaast ontvangt ook PSW de aanbevelingen. 

Gezien de geringe omvang van het onderzoek is het van belang de generaliseerbaarheid van de 
bevindingen in ogenschouw te nemen. 

1.6 Opdrachtgever 

De afstudeeropdracht is uitgevoerd in opdracht van het lectoraat HRM van Avans Hogeschool. Het 

vakgebied HRM is volop in beweging. Hierdoor worden hoge eisen gesteld aan de HRM’er van nu. In het 

onderwijs moet daar goed op worden ingespeeld. Het lectoraat HRM streeft de volgende doelstellingen 
na (de Lange, 2010): 

- Kennisdisseminatie en netwerkvorming: het uitdragen van Avans als kenniscentrum op het 
terrein van HRM voor de relevante omgeving van de hogeschool en het uitbreiden en 

onderhouden van een netwerk met deze omgeving. 

- Kennisontwikkeling: met name door toegepast onderzoek op het gebied van HRM voor het 
beroepenveld. 

- Professionalisering en competentieontwikkeling van docenten: onderdelen van deze doelstelling 
zijn de ontwikkeling van onderzoek vaardigheden en het begeleiden van docenten bij 

promotieonderzoek. 
- Onderwijsontwikkeling: het leveren van een bijdrage aan de opleidingen HRM van Avans. 

 

Dr. Willem de Lange is als lector HRM verbonden aan de Academie voor Algemeen en Financieel 
Management te Breda en de Academie voor Management en Bestuur in ’s-Hertogenbosch. Daarnaast is 

hij werkzaam als zelfstandig onderzoeker, adviseur en publicist op het terrein van HRM. In dit project 
vervult dr. de Lange de rol van zowel opdrachtgever als bedrijfsbegeleider. 
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2 Betrokken partijen 

Uit de inleiding blijkt dat verschillende partijen betrokken zijn bij de regeling sociale 
innovatie advies en daarmee indirect ook met de afstudeeropdracht . Naast de 
opdrachtgever (paragraaf 1.6) zijn verschillende partijen betrokken bij de opdracht, te 
weten: PSW, Stimulus Programmamanagement, Stichting Syntens en de klankbordgroep 
Sociale Innovatie. In dit hoofdstuk komen deze partijen aan bod en ieders rol in de 
subsidieregeling en de uitvoering daarvan.  

2.1 PSW 

PSW is een expertisecentrum op het terrein van de arbeidsmarkt. In de vorm van advies, 
projectmanagement, training en onderzoek brengt PSW haar kennis op de markt. Opdrachtgevers zijn 

met name gemeenten, provincies, onderwijsorganisaties, SW-bedrijven, Justitie en ondernemers. PSW 
ondersteunt – als onafhankelijk partner – haar opdrachtgevers in het activeren, het laten participeren en 

het ontwikkelen van mensen. De organisatie is actief op een breed terrein van arbeidsmarkt en sociale 
zekerheid. Om deze reden zijn de activiteiten van de organisatie onderverdeeld in thema’s, waaronder 

sociale innovatie en HRM. Per thema heeft de organisatie specialisten die de ontwikkelingen voortdurend 

scherp volgen. Waar nodig werken de specialisten samen in projectteams. 
 

PSW vindt dat iedere burger talent heeft en van daaruit zijn of haar kans moet krijgen op 
arbeidsparticipatie. De missie van PSW luidt dan ook: “iedereen aan het werk krijgen en aan het werk 
houden”. Tevens vindt de organisatie dat iedere burger het verdient in de gelegenheid gesteld te worden 

om talenten te ontwikkelen. In een maatschappij waarin talentontwikkeling steeds meer de 
verantwoordelijkheid wordt van de burger zelf in interactie met de werkgevers, wil PSW deze 

talentontwikkeling ondersteunen voor die mensen en bedrijven waarvoor het niet vanzelfsprekend is dat 
zij hier op eigen kracht in slagen (PSW, 2010). 

2.2 Stimulus Programmamanagement 

Stimulus is een administratieve organisatie, opgezet door de provincie Noord-Brabant, om het 
programmabeheer voor OP-Zuid uit te voeren. Daarmee is de organisatie verantwoordelijk voor het 

verstrekken van informatie over het programma, het organiseren van de evaluatie en het financiële en 
administratieve beheer van het programma  (European Commission, 2012). 

2.3 Syntens 

Syntens is een stichting zonder winstoogmerk en is op 1 januari 1998 opgericht op initiatief van het 
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Syntens stimuleert ondernemingen om zich 

duurzaam te vernieuwen en bevordert hiermee welvaart en welzijn in Nederland. De stichting houdt zich 
bezig met voorlichtings- en activeringsactiviteiten gericht op innovatie binnen het MKB. De doelgroep 

bestaat daarmee uit MKB bedrijven die willen en kunnen innoveren. Syntens maakt ondernemers bewust 
van de mogelijkheden die er zijn om te innoveren en helpt om daarin concreet stappen te zetten die 

leiden tot resultaat voor de onderneming (Syntens). 

2.4 Klankbordgroep Sociale Innovatie 

De klankbordgroep sociale innovatie is in het leven geroepen om advies te geven over de binnengekomen 

subsidieaanvragen. De klankbordgroep bestond uit vertegenwoordigers van overheidsorganisaties, 
onderwijsinstellingen, werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties en het bedrijfsleven. 

2.5 Rol van betrokken partijen 

De hierboven beschreven partijen hadden allen een rol in de regeling Sociale Innovatie Advies. Tabel 1 
geeft de activiteiten en rollen weer van de betrokken partijen ten aanzien van de subsidieregeling.  
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Partij Rol 

MKB bedrijven - Aanvragen van subsidie 
- Uitvoeren van sociale innovatie projecten 

Externe adviseurs - Adviseren van MKB bedrijven op het gebied van sociale innovatie 

Stimulus 

Programmamanagement 

Subsidiebureau 

- Ontvangst subsidieaanvraag van MKB bedrijven 

- Verzorgen juridische toetsing 
- Verstrekken subsidies 

- Subsidieaanvragen doorsturen aan klankbordgroep 

PSW Inhoudelijke partij 

- Subsidieaanvraag inhoudelijk samenvatten en toetsen aan de drie 
pijlers 

- De organisatie van bijeenkomsten 

- Uitvoeren innovatieregeling (helpdesk, advies) 
- Voorlichtings- en activeringsactiviteiten gericht op sociale innovatie 

- Monitoring en evaluatie 
- Inhoudelijk projectmanagement 

Syntens Inhoudelijke partij 

- Voorlichtings- en activeringsactiviteiten gericht op sociale innovatie 

Klankbordgroep - Advisering over subsidieaanvragen 

Tabel 1 - Rol van betrokken partijen 

De subsidieregeling is uitgevoerd door Stimulus, PSW en Syntens. Stimulus was verantwoordelijk voor de 
Europese middelen waaronder deze regeling valt (OP-Zuid) en verstrekte de subsidie. PSW was 

inhoudelijk verantwoordelijk voor de toetsing van de criteria, monitoring en evaluatie. Tevens promootte 

en begeleidde PSW de regeling – samen met Syntens – en formeerde zij de klankbordgroep. 
 

MKB bedrijven die aan de slag wilden met sociale innovatie stelden een projectplan op en vulden het 
aanvraagformulier van Stimulus in. Vervolgens gaven Syntens en PSW begeleiding aan de bedrijven en 

externe adviseurs. PSW maakte een samenvatting op basis van de inhoudelijke criteria van de regeling. 

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 dan alsnog een 

positief of negatief advies gegeven. De Beheersautoriteit8 nam de definitieve beslissing (Rooijackers & 
D'havé, 2012). 

 
Van bovenstaande partijen zijn de MKB bedrijven en PSW het meest betrokken bij het onderzoek. De 

MKB bedrijven zijn betrokken door middel van het veldonderzoek. Voor meer informatie over deze MKB 

bedrijven en de inhoud van de projecten wordt verwezen naar bijlage 1. PSW is betrokken bij het leveren 
van informatie over de MKB bedrijven, de adviesaanvragen en de evaluatie. De overige partijen waren 

betrokken bij voorgaande fasen in de subsidieregeling en zijn niet direct betrokken bij dit 
afstudeeronderzoek. 

  

                                                
8 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. 
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3 Theoretisch kader 

Gebaseerd op de centrale vraag, bijhorende deelvragen en door middel van 
literatuuronderzoek is het theoretisch kader tot stand gekomen. In het theoretisch kader 
komen de onderwerpen ‘sociale innovatie’, ‘kwaliteit van arbeid’ en ‘betrokkenheid’ aan 
bod. Hiermee wordt antwoord gegeven op de eerste vier deelvragen van het onderzoek 
(paragraaf 1.3 en 1.4): 
- Wat is sociale innovatie? 
- Wat houdt de kwaliteit van arbeid in en welke criteria z ijn hieraan verbonden? 
- Wat wordt verstaan onder de betrokkenheid van medewerkers en waardoor wordt deze 

beïnvloed? 
- Waarom is de betrokkenheid van medewerkers van belang?  

3.1 Sociale innovatie 

Sociale innovatie heeft de afgelopen tien jaar een plek gekregen in het beleid van de sociale partners, 
overheid en veel ondernemingen, zowel in Nederland als in de Europese Unie. De definities die de 

verschillende partijen hanteren lopen sterk uiteen (Pot, 2012).  Enkele definities zijn: 

 
- “Sociale innovatie is een vernieuwing in de arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties die leidt tot 

verbeterde prestaties van de organisatie, meer werkplezier en ontplooiing van talenten” (NCSI, 
2012). 

 

- “Sociale innovatie vernieuwt de manier van werken in bedrijven en organisaties. Hiermee nemen 
de arbeidsproductiviteit en kwaliteit van de arbeid toe en wordt het beschikbare talent beter 
benut” (Stenden Hogeschool). 

 

- “Sociale innovatie is het zodanig inrichten van de organisatie dat werknemers zich beter gaan 
voelen en daardoor beter gaan presteren” (de Beer, 2009). 

3.1.1 Ontwikkeling sociale innovatie 

Tenzij anders vermeld, is de informatie in deze paragraaf gebaseerd op het artikel ‘Sociale innovatie: 

historie en toekomstperspectief’ (Pot, 2012). Pot beschrijft in zijn artikel verschillende uitgangspunten van 
het begrip sociale innovatie in de loop van de tijd. In Figuur 3 worden enkele ontwikkelingen in de 

historie van het begrip weergegeven in een tijdlijn. 
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Figuur 3 - Tijdlijn sociale innovatie 

In de jaren tachtig raakte het begrip sociale innovatie in gebruik. Bolwijn en Kumpe (1986) geven een 
definitie van sociale innovatie. Om flexibel te kunnen produceren is het volgens hen belangrijk om 

medewerkers te betrekken, bij te scholen en functies te herontwerpen. In dat zelfde jaar gebruikt 
Vrooland (1986) een andere definitie van sociale innovatie. Volgens de auteur zijn welzijn en 

productiviteit voortaan niet elkaars tegenpolen, maar dienen zij samen een bijdrage te leveren aan de 

modernisering van de economische cultuur.  
 

Looise (1996) besteedt in zijn benadering veel aandacht aan participatie en medezeggenschap. 
Daarnaast geeft hij aan dat sociale innovatie zich ook kan afspelen op maatschappelijk niveau. Zijn 

definitie is hierdoor breder dan voorgaande definities. In 2005 werd door de ministers van ‘Economische 

Zaken’, ‘Onderwijs’, ‘Cultuur en Wetenschap’ en ‘Sociale Zaken en Werkgelegenheid’ een Taskforce 
Sociale Innovatie9 ingesteld. Binnen deze Taskforce was sociale innovatie gericht op het verbeteren van 

de bedrijfsprestaties en ontplooiing van talent. De Erasmus Universiteit benadrukte daarnaast het 
management en de samenwerking tussen bedrijven. De vakbonden voegden eraan toe dat sociale 

innovatie ook tot meer werkplezier zou (moeten) leiden. 
 

                                                
9 De Taskforce Sociale Innovatie had als doel ‘Sociale Innovatie’ in Nederland op de agenda te plaatsen.  
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In 2006 ontstond het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI). Het NCSI hanteerde een brede 
definitie van het begrip sociale innovatie. Bovenstaande definities kunnen hierin worden herkend. Het 

NCSI wilde een bijdragen leveren aan verhoging van de arbeidsproductiviteit, betere benutting van 

talenten en meer werkplezier. Het NCSI deed dat door het stimuleren en initiëren van ‘innovaties op het 
terrein van management, organisatie en arbeid’. Later werd daar het ‘vernieuwen van arbeidsrelaties’ aan 

toegevoegd.  
 

In 2009 omschrijft het Zorginnovatieplatform sociale innovatie als het optimaliseren van 
arbeidsorganisatie en inzetbaarheid. Als instrumenten noemt het platform: zelfroosteren, zelfsturing, 

taakherschikking, functiedifferentiatie en goede arbeidsomstandigheden. 

 
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het begrip sociale innovatie in de loop van de tijd steeds breder en 

meer omvattend is geworden. Samenvattend stelt Pot in zijn artikel dat het begrip sociale innovatie 
betrekking heeft op “het participatief en in onderlinge samenhang vernieuwen van arbeid, organisatie en 
personeelsbeleid om het functioneren van mensen te verbeteren teneinde zowel de organisatieprestaties, 
de kwaliteit van de arbeid als de arbeidsrelaties op een hoger niveau te brengen”. 

3.1.2 Afbakening 

Deze paragraaf is, tenzij anders vermeld, gebaseerd op het boek ‘Inspelen op globalisering’ (Volberda, 

van den Bosch, Jansen, Szczygielska, & Roza, 2007). En het rapport ‘Slim managen en innovatief 

organiseren’ (Volberda, van den Bosch, & Jansen, 2007). 
 

Om het begrip sociale innovatie onderzoekbaar te maken, trachten onderzoeksgroepen het in te perken. 
Onderzoekers van de Rotterdam School of Management geven aan dat het bij sociale innovatie gaat om 

de niet-technologische determinanten van innovatie (Pot, 2012). De Erasmus Concurrentie en Innovatie 
Monitor hanteert sinds 2005 de volgende definitie. Sociale innovatie is: 

- het ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden (dynamisch managen), 

- het hanteren van innovatieve organisatievormen (flexibel organiseren), 
- het realiseren van hoogwaardige arbeidsrelaties (slimmer werken) en hoogwaardige 

samenwerkingsverbanden (externe samenwerking) om 
- het concurrentievermogen en de productiviteit te verbeteren. 

 

Op basis van het voorgaande, de regeling Sociale Innovatie Advies en de aansluiting op het onderzoek – 
mede met de noodzaak om het begrip onderzoekbaar te maken – wordt in dit rapport de volgende 

definitie gehanteerd: 

 
De pijlers van sociale innovatie die behoren tot de Regeling Sociale Innovatie advies van OP-Zuid 

(paragraaf 1.1), sluiten aan op deze definitie. In deze definitie komen drie factoren naar voren die sociale 
innovatie bevorderen: flexibel organiseren, dynamisch managen en slim werken. De drie factoren zijn 

ieder op te delen in een drietal aspecten. Tabel 2 geeft deze aspecten weer. 

  

“Sociale innovatie is het ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden (dynamisch managen), 
het hanteren van innovatieve organisatieprincipes (flexibel organiseren) en het realiseren van 

hoogwaardige arbeidsvormen (slimmer werken en talentontplooiing) om het concurrentievermogen en 
de productiviteit te verbeteren” (Volberda et al., 2007). 



Breda |december 2012 Anne Meeuwissen | Wendy Koolen   20 | P a g i n a  
 – Afstudeerrapport – 

Flexibel organiseren - Hoge interne verandersnelheid 

- Optimaliseren van zelforganisatie 
- Balanceren van innovatie en efficiency 

Dynamisch managen - Hoog kennisabsorptievermogen 
- Ondernemerschap door visionair leiderschap 

- Crossfunctionele interne samenwerking en integratie 

Slim werken - Talentontwikkeling door diepe kennisbasis 
- Variëteit aan managementexpertise 

- Beloning op basis van teamprestaties 

Tabel 2 - Determinanten van sociale innovatie 

Flexibel organiseren 

Flexibel organiseren is het hanteren van innovatieve organisatieprincipes. Veranderingen in de markt en 

versterkte concurrentiekrachten dwingen bedrijven tegenwoordig om sneller te innoveren dan voorheen. 
Flexibel organiseren wordt hierdoor steeds belangrijker. Flexibel organiseren wordt opgedeeld in een 

hoge interne verandersnelheid, optimaliseren van zelforganisatie en balanceren van innovatie en 
efficiency. 

Het eerste kenmerk van succesvolle innovatieve organisaties is de hoge interne verandersnelheid. 

Innovatieve ondernemingen monitoren veranderingen in de omgeving en passen interne processen hier 
vervolgens op aan. Op deze wijze blijven veranderingen in de omgeving en interne processen op elkaar 

afgestemd. Met zelforganisatie passen innovatieve organisaties zich aan veranderingen in de 
concurrerende omgeving aan. Zelforganisatie kan gestimuleerd worden door verantwoordelijkheden op 

lagere niveaus binnen de organisatie te leggen. Hierdoor krijgen medewerkers meer vrijheid bij het 

invullen van bepaalde randvoorwaarden en het behalen van de doelstellingen. Het management speelt 
hierbij een belangrijke rol door het vormen van randvoorwaarden en het stimuleren van hechte sociale 

netwerken tussen medewerkers. Tot slot kunnen succesvolle innovatieve organisaties zich voortdurend 
aanpassen aan verschillende omgevingskenmerken door het balanceren van innovatieactiviteiten en 

efficiencyverbeteringen. 

Dynamisch managen 

Dynamisch managen betekent het ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden. Dit stelt het 

management in staat om in te spelen op verschillende eisen vanuit veranderende concurrerende 
omgevingen. Dynamisch managen bestaat uit een hoog kennisabsorptievermogen, ondernemerschap 

door visionair leiderschap en crossfunctionele samenwerking en integratie. 
Dynamische vaardigheden vragen om een hoog absorptievermogen van het management voor het 

herkennen van de noodzaak tot verandering. Absorptievermogen vraagt om doorlatende grenzen, het 

breed scannen van nieuwe informatie en het identificeren en effectief inzetten van de juiste 
medewerkers. Bij visionair leiderschap gaat het om het voortbrengen van een gedeelde visie die 

medewerkers een aantrekkelijke identiteit en een overtuigende interpretatie van de werkelijkheid biedt. 
Visionair leiderschap kenmerkt zich door brede denkkaders, het bieden van ruimte om te experimenteren 

en transformationeel leiderschap10. Het ontwikkelen van dynamische vaardigheden is niet enkel de taak 
van de manager. Vaardigheden ontwikkelen zich door activiteiten van medewerkers op alle 

organisatieniveaus. 

Slim werken 
Slim werken staat voor het realiseren van hoogwaardige arbeidsvormen. Uit de Erasmus Concurrentie & 

Innovatie Monitor 2005 blijkt dat de meest succesvolle, innovatieve organisaties de volgende aspecten 
van slimmer werken hebben geïmplementeerd: talentontwikkeling door diepe kennisbasis, variëteit aan 

managementexpertise, beloning op basis van teamprestatie. 

In innovatieve ondernemingen treedt een verschuiving op in het personeelsbestand. Het 
personeelsbestand telt steeds meer kenniswerkers in plaats van traditionele productiewerkers. 

                                                
10 Het transformationeel leiderschap is gericht op inspireren en motiveren. De leider heeft een sterke betrokkenheid en overtuiging. 
Hij kan zijn visie overdragen op zijn medewerkers en hen op die manier enthousiast maken voor hun taken. Vernieuwing en 
creativiteit zijn belangrijke steekwoorden in het transformationeel leiderschap (Managementsite, 2011). 
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Kenniswerkers beschikken over unieke vaardigheden voor het creëren van nieuwe producten en diensten. 
Om deze reden zijn zij betrokken bij verschillende activiteiten, zoals productontwikkeling, productontwerp 

en marketingpresentatie. Sociale innovatie kan op deze wijze de kwaliteit van arbeid verbeteren door 

medewerkers meer taken, autoriteit en verantwoordelijkheid te bieden. Het succes van sociale innovatie 
voor productiviteitsverhoging is afhankelijk van de inzet van talenten en competenties van medewerkers. 

Hiernaast zijn open en eerlijke communicatie belangrijk om betrokkenheid bij medewerkers te verhogen. 
Dit leidt ertoe dat medewerkers veranderingen absorberen en omzetten in gedrag. Succesvolle 

innovatieve organisaties investeren in de kennisbasis van het management en dragen zorg voor een 
variëteit aan mensen en vaardigheden binnen het managementteam.  

3.2 Kwaliteit van arbeid 

De tweede deelvraag die beantwoord dient te worden in het onderzoek, is de vraag wat de kwaliteit van 
arbeid inhoudt en welke criteria hieraan verbonden zijn. In deze paragraaf wordt het begrip kwaliteit van 

arbeid theoretisch benaderd. Deze benadering wordt in het vervolgonderzoek getoetst. Tenzij anders 
vermeld, is de informatie in deze paragraaf gebaseerd op het boek ‘Anders organiseren & beter werken’ 

(van Hootegem, van Amelsvoort, van Beek, & Huys, 2008). 

3.2.1 Definitie ‘kwaliteit van arbeid’ 

Ten eerste is het van belang te weten wat onder het begrip kwaliteit van arbeid wordt verstaan. Volgens 
VOSEC11 verwijst de kwaliteit van arbeid naar ‘een oordeel over het werk en de gevolgen daarvan voor de 
medewerker’. Hiervoor is kennis vereist omtrent de kenmerken van het werk en de gevolgen ervan voor 

de taakuitvoerder (VOSEC, 2004). Om inzicht te krijgen in de kenmerken van het werk, dient volgens van 
Hootegem et al. (2008) gekeken te worden naar de kenmerken van de taken waaruit de arbeidsplaats of 

functie bestaat. 
 

Kwaliteit van arbeid betekent vervulling van alle voorwaarden waardoor een medewerker zich goed voelt, 

zowel in het werk, de werkomgeving als in de organisatie. Het gaat hierbij niet om de vraag of een 
medewerker zich goed voelt in de arbeidssituatie waarin hij zich bevindt, maar of een aantal condities 

aanwezig is waaronder gewerkt wordt. De vraag of een medewerker zich goed voel in zijn werk is 
uiteraard belangrijk, maar voor verder onderzoek is de mening van elke medewerker geen objectieve 

maatstaf ter beoordeling van de kwaliteit van arbeid. Het is dan moeilijk een algemeen beleid te voeren 
ter verbetering van de arbeidskwaliteit. 

3.2.2 De vier A’s 

Van Hootegem et al. stellen dat vele factoren meespelen bij de bepaling van de kwaliteit van arbeid. Om 

al deze factoren te ordenen, wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenoemde ‘vier A’s’: 
- arbeidsinhoud 

- arbeidsomstandigheden 

- arbeidsvoorwaarden 
- arbeidsverhoudingen 

Arbeidsinhoud 
De arbeidsinhoud verwijst naar het soort taken dat uitgevoerd wordt en de ruimte die een medewerker 
krijgt om te leren, zelf de werkwijze te bepalen of essentiële beslissingen over het werk te nemen. Bij de 

beoordeling van de arbeidsinhoud wordt gebruik gemaakt van twee centrale richtlijnen: minimaliseren 
van stressrisico’s en maximaliseren van leermogelijkheden. De richtlijnen zijn gebaseerd op het Job 

Demand-Control Model van Karasek (Karasek & Theorell, 1990). Karasek ontdekte dat ziekmakend werk 
het gevolg is van een disbalans tussen enerzijds vereisten van het werk en anderzijds regelmogelijkheden 

om aan die vereisten tegemoet te komen. 

 
De eerste van de twee richtlijnen, minimaliseren van stressrisico’s, stelt dat een functie geen risico’s in 

mag houden op het gebied van stress. Een eerste, voor de hand liggende, vereiste die medewerkers aan 

                                                
11 VOSEC (het Vlaams Overleg Sociale Economie) is het overlegplatform voor ondernemingen, organisaties en deskundigen uit de 
sociale economie in Vlaanderen. VOSEC is een ledenorganisatie – op confederale basis samengesteld – die  de ontwikkeling, 
professionalisering en samenwerking van ondernemingen in de sociale economie stimuleert en ondersteunt. 
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het werk stellen, is dat zij er niet ziek van worden. Ziek worden is persoonlijk, oorzaken kunnen binnen of 
buiten de werksfeer liggen. Dit betekent niet dat de arbeidsinhoud geen objectieve kenmerken bevat die 

het risico op stress verhogen. De tweede richtlijn, maximaliseren van leermogelijkheden, stelt dat een 

functie leer- en ontplooiingsmogelijkheden moet bieden. Voor de medewerker leidt dit tot verhoging van 
de werkzekerheid, mogelijkheid tot verbetering van zijn arbeidsvoorwaarden en versterking van zijn 

positie op de externe arbeidsmarkt. 
 

De twee richtlijnen rond stress en leermogelijkheden staan met elkaar in verband. Beide richtlijnen 
vloeien voort uit de aanwezigheid van regelvereisten en regelmogelijkheden op het werk. Onder 

regelvereisten vallen storingen, afwijkingen en onverwachte gebeurtenissen die een ingreep vereisen. Om 

dergelijke storingen en afwijkingen op te lossen, is het belangrijk dat de regelmogelijkheden dit toelaten. 
Het zijn niet de problemen, storingen of afwijkingen op zich die stress veroorzaken, maar het is het 

gebrek aan regelmogelijkheden dat leidt tot stressrisico’s. Stress ontstaat wanneer de organisatie van het 
werk de medewerkers niet toelaat om problemen zelf op te lossen. Het is daarom belangrijk dat 

regelmogelijkheden in het werk aanwezig zijn. De regelvereisten vormen de basis van de 

leermogelijkheden uit de tweede richtlijn. Alleen het werk waarin medewerkers met problemen worden 
geconfronteerd, stelt hen in staat om bij te leren en kwalificaties op te bouwen.  

 
Op basis van de twee dimensies, regelmogelijkheden en regelvereisten, wordt een indeling gemaakt naar 

vier soorten functies: onderbelaste functies, actieve functies, passieve functies en overbelaste functies 
(Figuur 4). 

 
Figuur 4 - Regelvereisten versus regelmogelijkheden (Karasek, 1990) 

Een onderbelaste functie ontstaat als de regelmogelijkheden binnen een functie niet beantwoorden aan 

een reële regelnoodzaak. Medewerkers worden hierdoor niet in staat gesteld om te leren. Stelt het werk 

hoge eisen, maar biedt de organisatie weinig mogelijkheden om problemen op te lossen, dan stijgt het 
stressrisico en ontstaat een overbelaste functie. De meest ideale combinatie bestaat uit hoge 

regelvereisten en veel regelmogelijkheden. Deze combinatie hoort bij een actieve functie. Een functie 
mag dus veeleisend zijn, op voorwaarde dat er voldoende regelmogelijkheden aanwezig zijn. De 

medewerker krijgt immers meer mogelijkheden tot bijleren als het werk veel afwisseling en regelmatig 
nieuwe uitdagingen biedt. Indien een medewerker voldoende mogelijkheid krijgt om het werk zelf te 

regelen, kan hij werkstrategieën zelf ontwikkelen, verbeteren of veranderen – afgestemd op de 

problemen die hij op dient te lossen. 
Stressrisico’s en leermogelijkheden zijn twee essentiële criteria van een functie. Praktisch vertaald 

betekent dit dat de volgende kenmerken van belang zijn: 
- Volledigheid in de functie; een functie bestaat uit een volwaardig takenpakket.  

- Autonomie; medewerkers kunnen zelf de methode, de volgorde en het tempo bepalen. 

- Contact en samenwerking; de functie bevat voldoende mogelijkheden tot contact en 
samenwerking. 

- Organiserende taken; de functie bevat voldoende organiserende taken. 
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- Afwisselende taken; de functie combineert moeilijke met makkelijke taken. 
- Informatievoorziening; er wordt voldoende informatie verstrekt. 

- Niet kort-cyclische taken; de functie bevat voldoende niet kort-cyclische taken. 

 
Functies die goed scoren op de hierboven genoemde criteria, combineren beperkte stressrisico’s met 

aanzienlijke leer- en groeimogelijkheden. Voor alle soorten functies in een organisatie geldt dat dit de 
ontwikkeling van het vakmanschap ten goede komt. 

Arbeidsomstandigheden  
Het begrip arbeidsomstandigheden verwijst naar de fysieke omgeving waarin arbeid wordt verricht. Net 

als bij de beoordeling van de arbeidsinhoud, worden op het gebied van de arbeidsomstandigheden 

objectieve criteria gehanteerd. Nagegaan wordt of de omgeving van de medewerkers aan een aantal 
condities voldoet. Het is mogelijk dat de ene medewerker overlast heeft van bijvoorbeeld het lawaai uit 

de omgeving, terwijl een andere medewerker hier geen last van heeft. Toch blijft lawaai een veiligheids- 
of gezondheidsrisico en moet daarom worden vermeden. De vraag of een medewerker daar geen, weinig 

of veel hinder van ondervindt staat hier los van. 

 
Er bestaan vele bepalingen en criteria voor de inventarisatie, evaluatie en preventie van veiligheids- en 

gezondheidsrisico’s. In Nederland staan deze bepalingen en criteria beschreven in de 
arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Volgens deze wet hebben medewerkers recht op een veilige en 

gezonde werkplek. De verantwoordelijkheid voor een werkplek die voldoet aan de wettelijke normen, ligt 
primair bij de werkgever. Werkgever en medewerker zijn echter beiden verantwoordelijk voor een 

gezonde en veilige werkplek. De taak van de werkgever is het verzorgen van veilige en gezonde 

arbeidsomstandigheden. Van de medewerker wordt verwacht dat deze meewerkt aan het op een veilige 
manier benutten van de arbeidsomstandigheden en verrichten van de werkzaamheden. 

 
De Arbowet en –regelgeving maakt onderscheid tussen vijf groepen arbeidsomstandigheden, te weten: 

veilig werken, fysische factoren, fysieke belasting, psychosociale belasting en gevaarlijke stoffen. Onder 

veilig werken worden de arbeidsveiligheid, arbeidsmiddelen, brandveiligheid, inrichting van de werkvloer, 
persoonlijke beschermingsmiddelen en dergelijke verstaan. Bij de fysische factoren kan gedacht worden 

aan klimaat, licht, geluid, trilling, optische straling, ioniserende straling en elektromagnetische velden. 
Met de fysieke belasting worden zaken als de werkhouding (statisch en dynamisch) en bewegen en werk 

bedoeld. Onder de psychosociale belasting vallen onder andere agressie en geweld, seksuele intimidatie, 
discriminatie, werkdruk, pesten en psychische klachten. Ten slotte staat bij gevaarlijke stoffen veilig 

werken en explosiegevaar centraal (Arboportaal.nl). 

 
Arbeidsomstandigheden zijn van belang omdat ze arbeidsongevallen en/of beroepsziekten kunnen 

veroorzaken of juist voorkomen. Verbeterde arbeidsomstandigheden hebben niet alleen een positieve 
invloed op het ziekteverzuim, ook de uitstroom door arbeidsongeschiktheid daalt hierdoor. Als 

medewerkers langer in staat zijn hun arbeidstaken uit te blijven oefenen, vermindert de doorstroom naar 

andere bedrijven en/of sectoren en vertraagt de uitstroom van oudere medewerkers. Samenvattend kan 
worden gesteld dat een slechte kwaliteit van arbeidsomstandigheden leidt tot een verlies aan 

competenties en kwalificaties. Hierdoor moeten kosten worden gemaakt voor werving en selectie, 
opleiding en vervanging. 

Arbeidsvoorwaarden 

Het begrip arbeidsvoorwaarden heeft betrekking op de voorwaarden waaronder medewerkers bereid zijn 
de gevraagde arbeidsprestatie te leveren. Arbeidsvoorwaarden worden onderverdeeld in primaire, 

secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden. 
 

Bij primaire arbeidsvoorwaarden gaat het om de vergoeding die de werkgever biedt als tegenprestatie 
voor het werk. Naast primaire arbeidsvoorwaarden dient een werkgever regelingen te treffen rond 

arbeidstijden, werkzekerheid, vakantieperiode, enzovoorts. Deze regelingen behoren tot de secundaire 

arbeidsvoorwaarden. Ten slotte maken voorzieningen rond instroom, doorstroom en uitstroom deel uit 
van de tertiaire arbeidsvoorwaarden. Het gaat hierbij om werving, rekrutering, selectie, opleiding, 
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promotie en uitdiensttreding van medewerkers. Instroom, doorstroom en uitstroom dienen aan bod te 
komen, om te zorgen voor een goede kwaliteit van arbeid en arbeidsinhoud.  

Arbeidsverhoudingen  

Onder arbeidsverhoudingen wordt verstaan: de mate waarin en de wijze waarop medewerkers en diens 
vertegenwoordigers inbreng hebben in het beleid van de onderneming. Centraal hierin staat 

‘medezeggenschap’, wat betrekking kan hebben op de arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden of 
arbeidsvoorwaarden. Het onderdeel arbeidsverhoudingen is geen op zichzelf staand domein waarover 

beslissingen genomen worden. In plaats daarvan gaan arbeidsverhoudingen na in welke mate en op 
welke wijze medewerkers (vertegenwoordigers) invloed uitoefenen op de andere drie aspecten. 

 

Een belangrijk aspect van de kwaliteit van arbeid is de deelname van medewerkers aan beslissingen. Niet 
alleen is inspraak een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van arbeid, het is tevens een belangrijke 

voorwaarde om de kwaliteit van arbeid te verbeteren. 

Samenhang van de vier A’s 

Bij het beoordelen van de kwaliteit van arbeid zijn bovengenoemde factoren (arbeidsinhoud, 

arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen) van groot belang. De vier A’s 
houden verband met elkaar, waardoor een integrale benadering ontstaat. Werken aan de kwaliteit van 

arbeid vereist een inspanning op de vier verschillende terreinen tegelijk (VOSEC, 2004). 

3.3 Betrokkenheid 

De informatie in deze paragraaf is, tenzij anders vermeld, gebaseerd op het boek ‘De duurzame 

arbeidsorganisatie’ (de Lange & Koppens, 2004). 
 

Een belangrijke variabele voor betrokkenheid is vertrouwen. Vertrouwen is te omschrijven als “een 
individuele of sociale attitude die wordt ontwikkeld in de interactieprocessen op individueel, 
organisatorisch en maatschappelijk niveau en die tegelijkertijd sturing geeft aan die processen”. 
In 1974 was Fox de eerste die het aspect vertrouwen uitwerkte. Hij maakte een onderscheid tussen high 
trust organisations en low trust organisations. In low trust organisations heerst een sfeer van 

achterdocht, partijen manipuleren met informatie en communicatie, ondergeschikten krijgen weinig 
speelruimte en rechten en plichten worden nauwkeurig omschreven. In high trust organisations heerst 

juist een sfeer van openheid, loyaliteit en vertrouwen. Partijen gaan op basis van gelijkwaardigheid met 
elkaar om. In 1977 bouwt Friedman hierop voort door een onderscheid aan te brengen in 

managementstrategieën. Hij onderscheidt strategieën van beheersing en van participatie. 

 
In 2005 stellen Kampen en Schuiling dat vertrouwen een basisvoorwaarde is voor goed presterende 

organisaties en netwerken. High trust organisaties hebben een competitief voordeel ten opzichte van 
andere organisaties. Deze organisaties zijn creatiever, stimuleren intern ondernemerschap en zijn beter in 

staat medewerkers en klanten aan zich te binden. Daarentegen leidt wantrouwen tot disharmonie en 
voelen medewerkers zich minder verbonden met de organisatie (Buitendijk, Hoekstra, & Timmerman, 

2008).  

 
De begrippen betrokkenheid en vertrouwen zijn nauw met elkaar verbonden, de relatie tussen de 

begrippen is wederzijds. Vertrouwen wordt gezien als een voorwaarde voor betrokkenheid. Daarnaast 
wordt betrokkenheid noodzakelijk geacht voor het zelfvertrouwen van medewerkers, vertrouwen in de 

sociale omgeving, voor de ontplooiing van medewerkers en voor de ontwikkeling van de organisatie. 

Gebrek aan betrokkenheid leidt tot verlies van identiteit en tot wantrouwen in de sociale omgeving. 
 

Het management van een organisatie bepaalt in welke richting de organisatie zich ontwikkelt: vertrouwen 
of wantrouwen. Managers hanteren hierbij een bepaalde managementstrategie. De Lange et al. maken 

onderscheid tussen de beheersingsstrategie en de betrokkenheidsstrategie (Tabel 3). 
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 Beheersingsstrategie Betrokkenheidsstrategie 

Taakontwerp Gefragmenteerde taken met een geringe 

mate van autonomie voor de uitvoerder 

Volledige taken met een grote mate van 

autonomie voor de uitvoerder 

Coördinatie Coördinatie van werk vindt plaats via 

directe aansturing en/of standaardisatie 
van werkmethoden (procedures en 

regels) 

Coördinatie van werk beperkt zich tot 

controle vooraf van vakkennis, sturing op 
resultaat en/of wederzijdse afstemming 

Prestatie-
verwachting 

Minimum prestatieverwachting die precies 
wordt omschreven en in de loop van de 

tijd stabiel blijft 

Relatief hoge prestatieverwachting die in 
de tijd gezien dynamisch is: voortdurende 

verbetering en vernieuwing staan centraal  

Beheersing Voornamelijk door extrinsieke stimuli Naast extrinsieke stimuli worden ook 

intrinsieke stimuli toegepast 

Tabel 3 - De beheersings- en betrokkenheidsstrategie 

De beheersingsstrategie is kenmerkend voor bureaucratieën. Een bureaucratie is een organisatiestructuur 
die gekenmerkt wordt door regels en procedures, verdeling van verantwoordelijkheid, hiërarchie en 

onpersoonlijke relaties. De betrokkenheidsstrategie daarentegen kenmerkt zich door vertrouwen en het 
los durven laten van regels. Verbetering en vernieuwing staan centraal. 

 

Bij het vormgeven van een passende organisatie van het werk is het niet makkelijk de juiste keuzes te 
maken. Algemeen wordt gesteld dat de organisatie een open systeem is, maar wanneer het op 

organiseren aankomt, worden organiseerprincipes gebruikt die ervan uitgaan dat een organisatie een 
gesloten systeem is. Organisaties zijn dan op zoek naar een organisatiestructuur met duidelijk 

omschreven taken, aaneengeschakeld door duidelijke lijnen van aansturing, communicatie, coördinatie en 
controle. Hieraan liggen de basisprincipes van het Scientific Management12 ten grondslag: 

- scheiding tussen denken en doen: managers en stafafdelingen verrichten al het denkwerk dat 

nodig is voor het organiseren van werkzaamheden die de medewerkers uitvoeren; 
- opsplitsing van taken leidend tot eenvoudige taken waarop medewerkers zonder al te veel 

instructie ingezet kunnen worden. 
 

Als de omgeving van een organisatie complex  en veranderlijk is, is het noodzakelijk dat de interne 

besturing van de organisatie efficiënt en effectief georganiseerd is. In de praktijk is dit vaak niet het 
geval. De besluitvorming gaat over veel schijven, waardoor de communicatie en afstemming tussen 

afdelingen moeizaam verloopt en er veel overlegd wordt. Er is sprake van een beheersingsprobleem: het 
beheersbaar houden van de interne organisatie neemt zoveel tijd in beslag dat de organisatie niet in 

staat is om adequaat te reageren op relevante omgevingssignalen en -veranderingen. Dit wordt voor een 
belangrijk deel veroorzaakt door de scheiding tussen denken (regelende taken) en doen (uitvoerende 

taken). Bureaucratieën hebben volgens De Sitter (1994) de neiging om hun kwalen te bestrijden met hun 

eigen oorzaak: de scheiding tussen denken en doen wordt versterkt door extra hiërarchische lagen 
tussen te voegen, coördinerende functies in het leven te roepen of stafafdelingen uit te breiden. De kans 

is groot dat de beheersingsproblemen alleen maar toenemen. Dit wordt de vicieuze cirkel van de 
bureaucratie genoemd.  

 

Het vergroten van de regelcapaciteit laag in de organisatie – door middel van het delegeren van 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden – biedt de mogelijkheid om het beheersingsprobleem op te 

lossen. Om in te spelen op veranderingen in de omgeving, is het van belang om het vermogen tot 
ingrijpen in het werkproces zoveel mogelijk neer te leggen op plaatsen waar de problemen en 

verstoringen daadwerkelijk ontstaan. Dit is vaak op uitvoerend niveau. Het vermogen tot ingrijpen in het 

eigen taakdomein wordt hiermee vergroot (interne regelcapaciteit). Probleemoplossing via de 

                                                
12 De grondlegger van Scientific Management of Taylorisme is Frederick Winslow Taylor. Taylor beschrijft een systeem waarin 
medewerkers doelmatig samenwerken en de werkzaamheden strak georganiseerd zijn. Dit is gebaseerd op een fundament van 
duidelijk omschreven wetten en regels (Managementboek). 
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hiërarchische weg (externe regelcapaciteit) wordt tot een minimum beperkt. Besluitvorming en 
probleemoplossing vinden effectiever plaats waardoor een organisatie meer wendbaar wordt. Dat is een 

belangrijke vereiste in een turbulente omgeving. 

 
Het vergroten van de regelcapaciteit van medewerkers laag in de organisatie, is een middel tegen 

beheersingsproblemen. Het getuigt tevens van organiseren met respect en vertrouwen in medewerkers. 
Het laat zien dat de organisatie erop vertrouwt dat medewerkers meer verantwoordelijkheid kunnen en 

willen dragen en dat zij de ruimte krijgen om hun persoonlijke vaardigheden toe te passen en te 
ontplooien. Door regelcapaciteit krijgen medewerkers meer invloed en grip op het eigen werkproces. 

Invloed, grip, overzicht en feedback over prestaties geven een impuls aan de betrokkenheid en zorgen 

voor transparantie.  

3.4 Conclusie 

Uit het theoretisch kader vloeien verschillende conclusies voort, die bijdragen aan de beantwoording van 
de deelvragen, benoemd in de inleiding van dit hoofdstuk. 

 

In paragraaf 1.1 worden drie vereisten, de zogenoemde pijlers, gesteld waaraan de subsidieaanvragen 
van de MKB bedrijven moesten voldoen. Het sociale innovatieadvies dient gericht te zijn op ‘de 

organisatie van werkprocessen en flexibilisering’, ‘talentontplooiing, employability en loopbaanbeleid’ of 
‘participerende aansturing’. Deze pijlers sluiten aan op de in dit rapport gehanteerde definitie: “Sociale 
innovatie is het ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden (dynamisch managen), het hanteren 
van innovatieve organisatieprincipes (flexibel organiseren) en het realiseren van hoogwaardige 
arbeidsvormen (slimmer werken en talentontplooiing) om het concurrentievermogen en de productiviteit 
te verbeteren” . Het ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden (dynamisch managen) komt 
overeen met de pijler ‘participerende aansturing’. Het hanteren van innovatieve organisatieprincipes 

(flexibel organiseren) sluit aan op ‘de organisatie van werkprocessen en flexibilisering’ en het realiseren 
van hoogwaardige arbeidsvormen (slimmer werken en talentontplooiing) komt overeen met de pijler 

‘talentontplooiing, employability en loopbaanbeleid’.  

 
Uit het theoretisch kader blijkt dat alle drie de pijlers van sociale innovatie gerelateerd zijn aan de 

kwaliteit van arbeid en de betrokkenheid van medewerkers. Sociale innovatie verbetert de arbeidsinhoud 
door medewerkers meer taken en verantwoordelijkheden te bieden. Bedrijven kunnen hierdoor onder 

andere sneller inspelen op veranderingen in de markt. Dit blijkt tevens uit Figuur 1 in de inleiding van dit 

rapport. Hierin wordt aangegeven dat verschillende ‘omgevingsuitdagingen’ aanleiding geven tot 
invoering van sociale innovatie.  

 
Door medewerkers meer taken en verantwoordelijkheden te bieden, verbetert de inhoud van het werk. 

Het werk wordt meer volledig en afwisselend, er is sprake van minder kort-cyclische taken. Daarnaast 
krijgen medewerkers meer vrijheid en regelmogelijkheden (regelcapaciteit) in het werk. De mate waarin 

medewerkers regelcapaciteit toegekend krijgen, is afhankelijk van de managementstrategie die de 

organisatie hanteert. De regelcapaciteit is het grootst bij de betrokkenheidsstrategie, hier is sprake van 
interne regelcapaciteit. Het vergroten van de interne regelcapaciteit getuigt van organiseren met respect 

en vertrouwen in medewerkers.  
 

Daarnaast speelt de regelcapaciteit een belangrijke rol in de reductie van werkdruk. Het zijn namelijk niet 

de problemen in het werk die werkdruk veroorzaken,  maar het onvermogen om ze op te lossen. Indien 
medewerkers de organisatorische mogelijkheden hebben om problemen op te lossen zal de werkdruk 

afnemen. Dit komt de arbeidsomstandigheden ten goede. Verbeterde arbeidsomstandigheden hebben 
een positieve invloed op het ziekteverzuim. Daarnaast daalt de uitstroom door arbeidsongeschiktheid, 

waardoor competenties en kwalificaties behouden blijven binnen de organisatie.  

 
Een ander belangrijk aspect van de kwaliteit van arbeid is de medezeggenschap van medewerkers. Dit 

komt naar voren bij de arbeidsverhoudingen. Inspraak van medewerkers is een belangrijke voorwaarde 
om de kwaliteit van arbeid en de betrokkenheid van medewerkers te verbeteren. Het onderdeel 

arbeidsverhoudingen staat niet op zichzelf, maar houdt verband met de mate van inspraak die 
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medewerkers hebben op het gebied van arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. 
Hierdoor houden de vier A’s verband met elkaar. Verbetering van de kwaliteit van arbeid vereist een 

integrale benadering. 

 
Op basis van deze conclusie is het onderzoeksmodel opgesteld. Dit model is terug te vinden in het 

hoofdstuk onderzoeksverantwoording in Figuur 5. 
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4 Onderzoeksverantwoording 

In dit hoofdstuk wordt verantwoord welke bedrijven onderzocht zijn en op welke wijze. De 
eerste paragraaf van dit hoofdstuk bevat het onderzoeksmodel. In de tweede paragraaf 
wordt de uitvoering van het onderzoek toegelicht. Paragraaf 4.3 bevat een analyse van de 
70 MKB bedrijven die subsidie hebben ontvangen en de onderzoekspopulatie.  

4.1 Onderzoeksmodel 

Op basis van de conclusie van het literatuuronderzoek is het onderzoeksmodel opgesteld. Deze wordt 

schematisch weergegeven in Figuur 5. Het model gefungeerde als leidraad bij de uitvoering van het 

onderzoek en de beantwoording van de centrale vraag. In het model wordt schematisch weergegeven 
welke aspecten onderzocht zijn in de onderzoeksfase. 

 
Figuur 5 – Onderzoeksmodel 

Door middel van het onderzoek wordt de vraag beantwoord in hoeverre sociale innovatie een bijdrage 

levert aan verbetering van de kwaliteit van arbeid en de betrokkenheid van medewerkers in MKB 

bedrijven. 
 

Het onderzoeksmodel begint met het aspect sociale innovatie. Dit aspect bestaat uit drie componenten: 
dynamisch managen, flexibel organiseren en slim werken. Deze drie componenten vormen de wijze 

waarop een organisatie invulling kan geven aan sociale innovatie. Het begrip sociale innovatie is 

verbonden met twee aspecten: kwaliteit van arbeid en betrokkenheid. De pijlen die lopen van sociale 
innovatie naar zowel kwaliteit van arbeid als betrokkenheid, betreffen de bijdrage van sociale innovatie 

aan deze twee aspecten. Uit het theoretisch kader is gebleken dat er een verband bestaat tussen deze 
aspecten. Door middel van het onderzoek is het inzicht in deze bijdrage vergroot. 

 

Het aspect kwaliteit van arbeid is opgedeeld in verschillende componenten; de arbeidsinhoud, 
arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. De wederzijdse pijlen tussen deze 
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vier componenten geven aan dat deze elkaar beïnvloeden, zoals beschreven in het theoretisch kader. 
Naast de samenhang tussen deze vier componenten, wordt een causaal verband verondersteld tussen de 

arbeidsinhoud en de betrokkenheid van medewerkers. De ruimte die een medewerker krijgt om te leren, 

zelf de werkwijze te bepalen of essentiële beslissingen over het werk te nemen, beïnvloedt de 
betrokkenheid van medewerkers.  

 
Tevens bevat het onderzoeksmodel een hypothese over het wederzijdse verband tussen de 

arbeidsverhoudingen en de betrokkenheid. De mate waarin medewerkers invloed uit kunnen oefenen 
bepaalt in hoeverre zij bij de organisatie betrokken worden. Daarnaast bepaalt de mate waarin 

medewerkers betrokken zijn en zich betrokken voelen, hoeveel zij inbrengen. Naarmate medewerkers 

zich meer betrokken voelen bij de organisatie, brengen zij meer zaken in. Deze hypothesen worden 
getoetst door middel van het onderzoek. 

 
Uit het literatuuronderzoek blijkt dat de betrokkenheid van medewerkers wordt beïnvloed door de 

gehanteerde managementstrategie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een tweetal 

managementstrategieën: de beheersingsstrategie en de betrokkenheidsstrategie. 

4.2 Uitvoering onderzoek 

Zoals reeds vermeld in de opdrachtomschrijving (paragraaf 1.5) bestaat het onderzoek uit twee delen. 
Het eerste deel van het onderzoek bestaat uit een secundaire analyse. In overleg met PSW en het 

lectoraat HRM is besloten het tweede deel van het onderzoek uit te voeren door het afnemen van 

interviews bij een tiental bedrijven. Per bezocht bedrijf is een interview gehouden met de directeur van 
het bedrijf of een directe betrokkene bij de uitvoering van het sociale innovatie project. Daarnaast zijn 

per bedrijf één of twee medewerkers geïnterviewd. Hierdoor is sprake van triangulatie13, verschillende 
invalshoeken zijn getoetst. Dit vergroot de betrouwbaarheid van het onderzoek. Het onderzoek heeft zich 

met name gericht op de visie van de medewerkers, hoe zij de betrokkenheid en de kwaliteit van arbeid 
ervaren en of hier veranderingen in opgetreden zijn naar aanleiding van de sociale innovatie projecten. 

Voor een overzicht van de interviewvragen wordt verwezen naar bijlage 2. 

 
De secundaire analyse is uitgevoerd omdat PSW reeds 40 bedrijven heeft geëvalueerd. Van deze 40 

bedrijven zijn er 23 bezocht, de overige bedrijven zijn schriftelijk geëvalueerd. Het was niet wenselijk om 
deze bedrijven binnen een korte tijd nogmaals te benaderen voor een onderzoek. De secundaire analyse 

is specifiek gericht op de kwaliteit van arbeid, betrokkenheid van medewerkers en borging van de 

resultaten. De groep bedrijven die benaderd is voor interviews, bestaat voornamelijk uit bedrijven die 
PSW niet heeft meegenomen in haar evaluatie. Inmiddels hebben 52 bedrijven een schriftelijke evaluatie 

ingevuld. In de secundaire analyse zijn om deze reden meer evaluaties meegenomen, dan in het 
evaluatierapport van PSW.  

 
Schriftelijk onderzoek in de vorm van een enquête was in dit onderzoek niet wenselijk. Bij schriftelijk 

onderzoek is het niet mogelijk om door te vragen op de bevindingen van medewerkers. Daarnaast is het 

lastig om een gevoel te krijgen van de gevolgen van sociale innovatie. 

4.3 Onderzoekspopulatie 

Voor een gedegen onderzoek is het van belang om – bij de vaststelling van de onderzoekspopulatie – een 
representatieve afspiegeling te maken van de MKB bedrijven die subsidie hebben ontvangen. Om deze 

reden wordt rekening gehouden met de provincie en de sector waartoe de bedrijven behoren en het 

aantal medewerkers. In de volgende subparagraaf worden de kenmerken van de MKB bedrijven 
behandeld. Op basis hiervan wordt in subparagraaf 4.3.1 de onderzoekspopulatie vastgesteld. 

4.3.1 Kenmerken MKB bedrijven 

Tenzij anders vermeld, is de informatie in deze paragraaf gebaseerd op het rapport ‘Samen de lat hoger 

leggen’ (Rooijackers & D'havé, 2012). 

                                                
13 Triangulatie betekent een driehoeksmeting en wil zeggen dat er meer metingen worden verricht vanuit verschillende 
invalshoeken. 
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Zoals eerder vermeld in de inleiding, zijn in totaal 113 aanvragen ingediend voor de Sociale Innovatie 

Adviesregeling. Van de 113 subsidieaanvragen zijn er 70 goedgekeurd. Zes van deze bedrijven hebben 

twee aanvragen ingediend en zijn daarom twee keer meegeteld in deze paragraaf. 

Regio 

De meeste goedgekeurde aanvragen kwamen uit de provincie Noord-Brabant, met in totaal 35 
aanvragen. 23 van de goedgekeurde aanvragen kwam uit Limburg en 12 aanvragen uit Zeeland. Tabel 4 

geeft het aantal en percentage goedgekeurde aanvragen per provincie weer. 
 

Provincie Aantal aanvragen Percentage 

Limburg 23  33% 

Noord-Brabant 35  50% 
Zeeland 12  17% 

Totaal 70  100% 

Tabel 4 - Aantal en percentage aanvragen per provincie 

Sector 

In Tabel 5 wordt een overzicht gegeven van het aantal en percentage goedgekeurde aanvragen per 
sector. 
 

Sectoren 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% 

Tabel 5 - Overzicht aantal en percentage goedgekeurde aanvragen per sector 

Opvallend in Tabel 5 is dat de grootste groep aanvragen uit de sector ‘industrie’ komt (ruim 60%), 
daarop volgen de sectoren ‘advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening’ en 

‘groot- en detailhandel’. Industrie is een veelomvattende sector. Voor een specifieker beeld van van deze 

sector, wordt in Tabel 6 een verfijning gemaakt. 
 

Verfijning industrie Aantallen Percentage 

Voedings- en genotsmiddelenindustrie  8  17,78% 
Textielindustrie  1  2,22% 

Hout, kurk en rietbewerkingsindustrie (geen meubels)  1  2,22% 

Rubber- en kunststofindustrie  4  8,89% 
Niet metaalhoudende minerale producten industrie  3  6,67% 

Metaal en technologische industrie  22  48,89% 
Meubel en interieur  5  11,11% 

Overige goederen  1  2,22% 

Totaal  45  100,00% 

Tabel 6 - Verfijning van de sector industrie 
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Uit Tabel 6 blijkt dat de grootste groep aanvragen afkomstig is uit de ‘metaal en technologische 
industrie’, met in totaal 22 aanvragen. Negen aanvragen uit deze groep komen uit Noord-Brabant, negen 

uit Limburg en vier uit Zeeland. 

Bedrijfsgrootte 
Tabel 7 geeft een overzicht weer van het aantal goedgekeurde subsidieaanvragen naar bedrijfsgrootte. 
 

Aantal medewerkers Aantallen Percentage 

0-10  10  14,29% 

11-50  38  54,29% 

51-80  12  17,14% 
81-100  2  2,86% 

101>  8  11,43% 

Totaal  70  100,00% 

Tabel 7 - Overzicht bedrijfsgrootte: aantal medewerkers 

Uit Tabel 7de tabel blijkt dat de grootste groep goedgekeurde aanvragen ingediend is door bedrijven met 

11 tot 50 medewerkers. 

4.3.2 Onderzoekspopulatie 

Gegeven de randvoorwaarden en beperkingen is ernaar gestreefd het onderzoek zo representatief 
mogelijk uit te voeren. Echter was dit niet op alle criteria haalbaar. Zoals vermeld in paragraaf 4.2, was 

het niet wenselijk om de reeds benaderde bedrijven binnen een korte tijd nogmaals te benaderen. 

Tevens was niet elk bedrijf in de gelegenheid om deel te nemen aan het onderzoek. 
 

Uit de percentages in Tabel 4 blijkt dat – van de tien geïnterviewde bedrijven - ongeveer drie bedrijven 
uit Limburg, vijf bedrijven uit Noord-Brabant en twee bedrijven uit Zeeland bezocht dienden te worden. 

De feitelijke onderzoekspopulatie bestond uit drie MKB bedrijven uit Limburg, zes bedrijven uit Noord-
Brabant en één bedrijf uit Zeeland.  

 

Daarnaast diende voor een gedegen afspiegeling gekeken te worden naar de sectoren waartoe de MKB 
bedrijven behoren. Uit Tabel 5 blijkt dat veruit de meeste goedgekeurde subsidieaanvragen uit de sector 

industrie komen. Uit de sector industrie moesten ongeveer zes bedrijven benaderd worden, waarvan één 
uit de voedings- en genotmiddelenindustrie, één uit de rubber- en kunststofindustrie, drie uit de metaal 

en technologische industrie en één bedrijf uit de categorie meubel en interieur. In vergelijking met de 

sector industrie komen relatief weinig goedgekeurde aanvragen uit de overige sectoren. Om deze reden 
is bij de afspiegeling gekeken naar een zo breed mogelijke spreiding tussen de overige sectoren. 

Rekening houdend met de overige percentages, diende één bedrijf uit de sector groot- en detailhandel 
benaderd te worden, één bedrijf uit de sector financiële activiteiten en verzekeringen en één uit 

advisering, onderzoek & overige specialistische zakelijke dienstverlening. Daarnaast diende de keuze 
gemaakt te worden tussen één bedrijf uit de sector bouwnijverheid, transport en logistiek of onderwijs 

(allen 2,86 procent).   

De uiteindelijke onderzoekspopulatie bestond uit zes bedrijven uit de sector industrie, waaronder: 
- drie bedrijven uit de metaal en technologische industrie; 

- twee bedrijven uit de voedings- en genotsmiddelenindustrie; 

- één bedrijf uit de niet metaalhoudende minerale producten industrie. 

Daarnaast is één bedrijf uit de sector groot- en detailhandel en één bedrijf uit de sector transport en 

logistiek benaderd. Tevens zijn twee bedrijven bezocht uit de sector advisering, onderzoek & overige 
specialistische zakelijke dienstverlening. 

 

Zoals vermeld in de inleiding van deze paragraaf, is naast de provincie en de sector ook het aantal 
medewerkers van belang bij het maken van een goede afspiegeling. Uit de percentages in Tabel 7 blijkt 

dat één bedrijf met 0 tot 10 medewerkers benaderd diende te worden, zes bedrijven met 11 tot 50 
medewerkers, twee bedrijven met 51 tot 80 medewerkers en één bedrijf met 101 medewerkers of meer. 

De feitelijke onderzoekspopulatie bestond uit zes bedrijven met 11 tot 50 medewerkers, twee bedrijven 
met 51 tot 80 medewerkers en twee bedrijven met 101 medewerkers of meer. 
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Op basis van de beschikbare bedrijven is getracht een zo representatief mogelijke afspiegeling te maken. 

Het feit dat dit streven niet volledig behaald is, vormde geen belemmering voor het onderzoek, omdat in 

dit onderzoek sprake was van een kleine populatie. De werkelijke onderzoekspopulatie en de projecten 
worden toegelicht in bijlage 4 en 5.  
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5 Secundaire analyse 

In dit hoofdstuk komt de secundaire analyse aan bod. Ten eerste is in paragraaf 5.1 
gekeken naar het evaluatierapport ‘Samen de lat hoger leggen’ van PSW . De bevindingen 
uit dit rapport worden in paragraaf 5.2 aangevuld met de bevindingen uit de secundaire 
analyse. Dit hoofdstuk draagt – samen met het veldonderzoek (hoofdstuk 6) – bij aan de 
beantwoording van de deelvraag ‘Hebben de projecten geleid tot een verbetering van de 
betrokkenheid van medewerkers en van de kwaliteit van arbeid?’.  

5.1 Analyse rapport ‘Samen de lat hoger leggen’ 

De bevindingen in deze paragraaf zijn gebaseerd op het rapport ‘Samen de lat hoger leggen’ (Rooijackers 
& D'havé, 2012). Zoals vermeld in paragraaf 1.2, is dit rapport door PSW geschreven ter evaluatie van de 

subsidieregeling Sociale Innovatie Advies. Deze paragraaf gaat in op de bevindingen van PSW op het 
gebied van de kwaliteit van arbeid en de betrokkenheid van medewerkers. 

 
Uit het rapport van PSW blijkt dat de evaluatie is uitgevoerd om een beeld te krijgen van de resultaten 

van regeling sociale innovatie voor de MKB bedrijven. In het rapport beantwoordt PSW 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 vraag is geoperationaliseerd in drie 

subcategorieën: 
1. Welke typen bedrijven hebben gebruik gemaakt van de regeling Sociale Innovatie Advies? 

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

3. Evaluatie Sociale Innovatie Adviesregeling (opbrengst, ervaring en verbeterpunten) 
 

Op basis van schriftelijke evaluaties en gesprekken met ondernemers en medewerkers, toont PSW in het 
rapport aan welke activiteiten de bedrijven hebben ondernomen op het gebied van sociale innovatie, hoe 

bedrijven en medewerkers het project hebben ervaren en welk resultaat ze hebben bereikt. Het rapport is 
gebaseerd op 43 projecten die eind juni 2012 afgerond waren. 

 

Met name de tweede subcategorie gaat in op het resultaat van de activiteiten. In dit afstudeerrapport ligt 
de nadruk op de bijdrage van sociale innovatie aan de kwaliteit van arbeid en de betrokkenheid van 

medewerkers. PSW stelt dat de betrokkenheid van medewerkers een belangrijk punt was bij de 
beoordeling van de projecten. In het rapport komen geen specifieke resultaten aan bod op het gebied 

van de kwaliteit van arbeid. Niet voor niets geven Rooijackers & D’havé in het evaluatierapport aan dat 

“verder onderzoek naar de bijdrage van sociale innovatie aan de kwaliteit van arbeid vanuit het 
perspectief van medewerkers interessant zou zijn”. 

 
Voor alle sociale innovatie projecten geldt dat directie en management het voortouw hebben genomen. 

Per project bestaat er een verschil in het moment en de wijze waarop medewerkers betrokken werden bij 

het sociale innovatietraject. Bij een klein aantal projecten heeft een kick-off of startbijeenkomst 
plaatsgevonden of werden medewerkers door een ‘mindset bijeenkomst’ geïnformeerd over het project. 

Bijna alle bedrijven betrokken de medewerkers tijdens de analysefase14 bij het project. Dit gebeurde 
onder andere door middel van individuele gesprekken, groepsgesprekken met medewerkers of een 

werkbelevingsonderzoek. Ook kwam het voor dat de analyse onderdeel was van de uitvoering. 
Medewerkers werden hierbij betrokken vanwege hun kennis van het werkproces. In de uitvoeringsfase 

werden vaak verbeterteams of ontwerpteams samengesteld. Tevens werd in deze fase vaak 

teambegeleiding of werkoverleg ingesteld. De ontwerpteams hadden niet alleen een rol bij de uitvoering, 
maar ook bij de borging.  

 
De rol van medewerkers tijdens de uitvoeringsfase verschilde per project en pijler waarbinnen dit project 

viel. Medewerkers vervulden bijvoorbeeld een adviserende en toetsende rol bij het opstellen van 

                                                
14 PSW hanteert in haar evaluatierapport vier fasen waarin medewerkers worden betrokken bij het project, te weten: de 
voorbereiding & analyse, de uitvoering & implementatie en evaluatie & borging. 
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competentieprofielen en opleidingsplannen. Of zij vervulden een toetsende rol bij het vaststellen van de 
koers van de organisatie. In een enkel geval vond na afloop van het project een draagvlakmeting plaats. 

Rooijackers en D’havé stellen dat de invloed van medewerkers te verdelen is in drie typen: adviserend, 

toetsend (inhoudelijke input) en besluitvormend. 
Wanneer medewerkers een toetsende rol vervulden, werden diens ervaringen benut voor een optimale 

werkwijze. Medewerkers toetsten her gedefinieerde functies en beoordelingssystemen of de visie en 
strategie van directie en management.  Bij de besluitvormende rol bepaalden medewerkers  bijvoorbeeld 

vaste plekken voor materialen en gereedschappen en stelden zij eigenaarschap van productielijnen vast. 
Tevens werd in samenspraak met medewerkers een nieuw organisatiemodel ingericht of werden 

verantwoordelijkheidsgebieden bepaald. 

 
Medewerkers speelden een belangrijke rol bij het analyseren van knelpunten en het formuleren van 

verbetervoorstellen. De inbreng van medewerkers was daarmee veelal inhoudelijk van aard. Rooijackers 
& D’havé stellen dat door het gebruik van bijvoorbeeld nieuwe analysemethoden en –instrumenten, 

medewerkers kennis opdoen en vaardigheden leren. Medewerkers gaan met elkaar in gesprek. Dit draagt 

bij aan een betere samenwerking en teamvorming. 
 

De projecten die de MKB bedrijven doorgevoerd hebben, gingen gepaard met een verandering van 
management- en leiderschapsstijl. De rol van het management is veranderd, verantwoordelijkheden 

worden meer bij de uitvoerende medewerkers en teams gelegd. Dit komt onder andere tot uiting in: 
projectmanagement in de vorm van werkvoorbereiding, bewaking en evaluatiemomenten een heldere 

aansturingstructuur en sturing vanuit het management op competenties en verantwoordelijkheden. Deze 

vormen van leiderschap blijken volgens PSW van grote invloed op de cultuur en de communicatie in 
organisaties. Volgens Rooijackers & D’havé hebben medewerkers het gevoel dat zij meer ruimte hebben 

om zich te uiten en dat hier naar geluisterd wordt. Hierdoor is er sprake van teamvorming, waarmee ook 
de communicatie verandert. Medewerkers spreken elkaar aan op de uitvoering van het werk en er is 

meer plezier op het werk ontstaan. Dit alles zorgt voor een groter gevoel van betrokkenheid bij elkaar. 

 
Volgens de geëvalueerde bedrijven levert sociale innovatie onder andere een hogere productiviteit per 

medewerker, minder overwerk, meer omzet en een daling van het ziekteverzuim. Daarnaast levert sociale 
innovatie een verbetering op in de medewerkerstevredenheid, de werkorganisatie en effectiviteit en de 

arbeidsverhoudingen.  
Volgens de medewerkers heeft sociale innovatie onder andere de volgende toegevoegde waarde: 

- Medewerkers hebben het gevoel dat zij serieus genomen worden. Er is ruimte om ideeën aan te 

dragen waar ook daadwerkelijk iets mee gebeurt. Medewerkers vinden het prettig om inbreng te 
hebben. 

- Het benoemen van resultaatgebieden vinden medewerkers belangrijk, zodat zij weten waar het 
bedrijf naartoe wil. 

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

- Door variatie in het werk zijn medewerkers enthousiaster geworden. 
- Door duidelijke taakomschrijvingen en protocollen weten medewerkers beter wat zij van elkaar 

kunnen verwachten. Hierdoor kunnen zij elkaar beter aanspreken op het werk. 
- Medewerkers geven aan dat er meer rust en structuur ontstaat binnen de organisatie. Er wordt 

minder ad hoc gewerkt en men weet waar men aan toe is.  

- Er is meer teamwork: medewerkers ondersteunen en scholen elkaar. 
- Medewerkers beseffen dat iedereen een rol speelt binnen de organisatie. 

Uit de reacties van medewerkers is volgens Rooijackers & D’havé af te leiden dat zij tevreden of zelfs 
enthousiast zijn over de nieuwe werkwijze. Uit de reactie over bijvoorbeeld de structuur en rust in de 

organisatie, wordt duidelijk dat het sociale innovatie project heeft bijgedragen aan een verbetering van 
de kwaliteit van arbeid. 

5.2 Secundaire analyse 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de secundaire analyse. Hierin is nagegaan of er in de 
(eind)evaluaties – die PSW heeft ontvangen van de MKB bedrijven – zaken aan bod komen die betrekking 
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hebben op de kwaliteit van arbeid en de betrokkenheid van medewerkers. Voor de specifieke 
interviewuitkomsten wordt verwezen naar bijlage 3. 

5.2.1 Kwaliteit van arbeid 

Arbeidsinhoud 

Op het gebied van de arbeidsinhoud zijn – naar aanleiding van het sociale innovatie traject – 

verschillende verbeteringen te zien. Medewerkers krijgen de ruimte voor verbetering en zijn zich ervan 
bewust dat zij deze ruimte mogen nemen. Medewerkers hebben invloed op de eigen werkplek. Daarnaast 

speelt de beheersing van de competenties (met vereisten voor de functie) een grote rol bij de verbetering 
van de arbeidsinhoud. Medewerkers zijn als het ware dirigent van de eigen functie. Zelfstandigheid 

binnen functies kan gecreëerd worden door een structuurwijziging. Dit is bijvoorbeeld te zien bij Dragon 

Plastics, waar de leidinggevende functie nu rouleert. 
 

Niet alleen de verantwoordelijkheden en de zelfstandigheid in het werk veranderen, maar ook het werk 
zelf. Doordat het werk efficiënter wordt ingericht, weten medewerkers wat de taken en 

verantwoordelijkheden zijn. De taken en verantwoordelijkheden 

worden vastgesteld, herverdeeld en duidelijk gemaakt (in 
bijvoorbeeld kwaliteitsplannen met werkinstructies), waardoor 

ieder zijn of haar eigen rol heeft in het proces. De beheersing 
van de kerntaken van medewerkers is toegenomen. 

Medewerkers kunnen zelf naar het gewenste eindresultaat 
toewerken, doordat zij meer zelfstandig zijn en beslissingen 

nemen. Medewerkers voelen deze verantwoordelijkheid en dat 

uit zich in het gedrag. Bij King Cuisine bijvoorbeeld pikken 
medewerkers verantwoordelijkheden op, samen met het eigen team.  

 
Een aantal functies is tevens veranderd van inhoud. Een nieuwe aanpak kan nieuwe vaardigheden 

vereisen. Om deze reden wordt scholing/‘training on the job’ gedaan. Medewerkers zijn over het 

algemeen meer tevreden en gemotiveerd geworden, doordat ieder zijn eigen rol heeft en taken en 
verantwoordelijkheden zijn herverdeeld. Een kleine groep medewerkers beschouwt de extra 

verantwoordelijkheden echter niet als een verrijking van de functie, maar als extra druk.  

Arbeidsomstandigheden 

In veel bedrijven hebben de sociale innovatie projecten geleid tot een verbetervoorstel voor de 
werkplaatsinrichting, waarin tevens veiligheidsaspecten en werkhouding mee zijn genomen. Werkplekken 

worden optimaal ingericht zodat met een lagere werkdruk, een hogere productiviteit behaald kan 

worden. Ook het overwerk neemt hierdoor af. Verder zorgen heldere en vereenvoudigde processen voor 
betere bewustwording en minder irritatie, wat de werksfeer ten goede komt. Echter ervaren niet alle 

medewerkers een verbetering op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een klein aantal medewerkers 
heeft het project als een extra belasting in het functioneren beschouwd. 

Arbeidsvoorwaarden 

Een verandering die – op het gebied van arbeidsvoorwaarden – aan bod komt is dat bij veel projecten 
stappen zijn gemaakt in opleiding en scholing. Bedrijven hebben aan interne scholing gedaan of een 

geheel opleidingstraject ontwikkeld. Medewerkers zijn in staat gesteld een opleiding te volgen, om zo hun 
talent verder te ontplooien en eventueel door te groeien. In veel gevallen is dit gebeurd door het 

vastleggen van de competenties en beoogde groeipaden van medewerkers. 

 
Tevens is een verandering opgetreden in de secundaire arbeidsvoorwaarden. Door een efficiëntere 

inrichting van het productieproces is het overwerk in veel organisaties afgenomen. Uit de secundaire 
analyse blijkt eveneens dat medewerkers de balans tussen werk en privé belangrijk vinden, bij een aantal 

bedrijven is deze balans verbeterd. 

Arbeidsverhoudingen 

Bij de meeste bedrijven hebben medewerkers meer ruimte gekregen om zich te uiten. Een verandering 

die vaak terug komt op het gebied van arbeidsverhoudingen, is de invoering of verandering van de 

“Niets kan nu zomaar ergens 
gedropt worden, zonder dat er in 

groepsverband naar gekeken is.” 

Medewerkers Coremans B.V., Rilland 
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overlegstructuur. Verschillende organisaties hebben werkoverleggen en team overleggen ingevoerd. 
Medewerkers krijgen meer medezeggenschap en dat leidt tot meer onderlinge discussie (medewerkers 

gaan met elkaar in gesprek). Medewerkers denken mee en er wordt naar hen geluisterd. Zij voelen zich 

gesteund en geholpen, waardoor de weerstand afneemt. Medewerkers blijven knelpunten en oplossingen 
aandragen. Bij King Cuisine zijn bijvoorbeeld verbeterteams opgesteld waarin medewerkers zelf de 

doelstellingen hebben geformuleerd.  Hieruit blijkt dat medewerkers meer betrokken worden bij 
verbeterpunten in de organisatie. 

5.2.2 Betrokkenheid 

Bij de betrokkenheid van medewerkers zijn verschillende aspecten van belang, te weten: leiderschap, 

communicatie, structuur en samenwerking. 

Leiderschap 

Bij veel bedrijven verandert de manier van leidinggeven door het sociale innovatie traject. Met name 
managers worden zich bewust van de stempel die zij op de groep drukten en de invloed daarvan. 

 

Tijdens het sociale innovatie traject dient de rol van leidinggevenden meer coachend te worden. 
Communicatie en vertrouwen zijn hierbij twee belangrijke criteria. Leidinggevenden dienen een sfeer te 

creëren waarin medewerkers om hulp durven te vragen. Daarnaast dienen zij medewerkers te faciliteren 
bij verbeteringen en minder te controleren. In veel bedrijven is te zien dat de afstand tussen het 

management en de werkvloer kleiner wordt. Hierdoor worden problemen sneller kenbaar gemaakt. Uit de 

evaluaties blijkt dat niet iedere organisatie het gemakkelijk vindt om deze rol op zich te nemen.  
 

Voorheen was de aansturing vaak top-down. Nu ligt de verantwoordelijkheid meer bij de medewerkers. 
Het management dient hierbij meer te controleren op resultaten in plaats van op het proces. 

Medewerkers hoeven niet meer gepusht te worden, maar komen zelf met problemen. De aansturing van 
medewerkers verandert van top-down naar meer bottom-up. De aansturing van medewerkers dient te 

gebeuren op basis van de uitgesproken koers. Medewerkers kunnen meedenken in de wijze waarop de 

organisatie dit doel wil bereiken. Dit vraagt om een cultuuromslag van de leidinggevenden. Zij moeten 
een duidelijke richting aangeven en een gemeenschappelijke taal spreken. 

Communicatie 
Eén van de eerste stappen bij het sociale innovatietraject, was 

het inlichten van de medewerkers. Bedrijven hebben dit onder 

andere gedaan door geplande groepsbijeenkomsten of een 
gezamenlijke start waarin is nagedacht over het doel van het 

project. 
 

Medewerkers worden opener naarmate ze zien dat er iets 

gedaan wordt met de verbeteringen die zij aandragen. Zij 
voelen zich hierdoor meer betrokken bij de organisatie. 

 
Naast de communicatie binnen het management en vanuit het management richting de werkvloer, speelt 

de communicatie tussen medewerkers een belangrijke rol. De mate en de wijze van communiceren is in 
veel organisaties veranderd. Veel ‘oud zeer’ is uitgesproken en medewerkers spreken elkaar op zaken 

aan; de communicatie is directer geworden.  

Structuur 
In veel organisaties is het sociale innovatie traject gepaard gegaan met een structuurwijziging. Soms 

behoorden deze veranderingen tot het gesubsidieerde project, in andere gevallen was het een parallel 
project. Door het neerzetten van een duidelijke structuur, zijn taken en verantwoordelijkheden in beeld 

gebracht en herverdeeld. In verschillende organisaties is zelfstandigheid gecreëerd. Wat de organisatie 

verandert heeft, verschilt per project. De ene organisatie heeft – om meer duidelijkheid te creëren – een 
managementteam opgericht, in andere organisaties zijn de verantwoordelijkheden van managers juist 

verkleind teneinde deze meer bij medewerkers neer te leggen. Veel bedrijven hebben zelfsturende teams 
opgezet. 

“Aandacht voor de aangegeven 

knelpunten werkt zeer stimulerend 
voor medewerkers.” 

Medewerkers Autobedrijf Creusen, Heerlen 
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Samenwerking 
Naar aanleiding van de sociale innovatie projecten zijn wederzijdse verwachtingen duidelijker geworden. 

Hierdoor is meer samenwerking ontstaan. Waar voorheen sprake was van individualisme, ontstaat nu 

meer eenheid. Ook de samenwerking tussen afdelingen onderling is verbeterd. Overleg in combinatie met 
samenwerking is van belang om de motivatie van medewerkers te bevorderen. Medewerkers moeten het 

gevoel krijgen een positieve bijdrage te leveren aan het productieproces.  

5.3 Conclusie 

Uit de secundaire analyse blijken verschillende verbeteringen op het gebied van de kwaliteit van arbeid 
en de betrokkenheid van medewerkers. Door de sociale innovatie projecten wordt het werk efficiënter 

ingericht, waardoor medewerkers weten wat ieders taken en verantwoordelijkheden zijn. Medewerkers 

krijgen ruimte voor verbetering, hebben invloed op de eigen werkplek en worden zelfstandiger. 
Medewerkers hebben meer medezeggenschap, er wordt naar hen geluisterd. 

 
Door het vaststellen van taken en verantwoordelijkheden is tevens een verbetering te zien in de 

betrokkenheid, tevredenheid en motivatie van medewerkers.  Door betrokkenheid bij het verbeterproces, 

maken medewerkers zich de nieuwe werkmethode eigen. Daarnaast ontstaat meer samenwerking, 
wederzijdse verwachtingen zijn duidelijk. Ook PSW erkent dit in haar evaluatierapport. 

 
Door kennisverbreding, talentontplooiing en opleidingen zijn medewerkers breder en flexibeler inzetbaar. 

Dit komt ten goede aan de arbeidsinhoud en de arbeidsomstandigheden. Enerzijds worden medewerkers 

enthousiaster, zij meer plezier in het werk omdat meer variatie ontstaat. Dit bleek eveneens uit de 
evaluatie van PSW (paragraaf 5.1). Anderzijds zijn medewerkers gemakkelijker vervangbaar, bijvoorbeeld 

tijdens ziekte. Dit voorkomt stress.  
 

De flexibele inzetbaarheid van medewerkers maakt het mogelijk om werkprocessen slimmer te 
organiseren en op een andere manier te plannen. Dit voorkomt onduidelijkheid, waardoor meer rust en 

stabiliteit ontstaat in de organisatie en medewerkers minder stress ervaren. Met een lagere werkdruk 

wordt een hogere productiviteit behaald. Het overwerk neemt hierdoor af, wat een verbetering betekent 
voor de arbeidsvoorwaarden.  

 
Uit het rapport van PSW blijken een aantal factoren van belang bij de betrokkenheid van medewerkers. 

Deze factoren kwamen eveneens naar voren uit de secundaire analyse. Het gaat om de factoren 

leiderschap, communicatie, samenwerking en structuur. Bij veel bedrijven verandert de leiderschapsstijl. 
De aansturing verandert van top-down in de richting van bottom-up. De verantwoordelijkheid ligt meer 

bij de medewerkers. De rol van leidinggevenden dient meer coachend te worden. Communicatie en 
vertrouwen zijn daarbij van belang. 

 
Onder andere door een directere communicatie en flexibele inzetbaarheid raken medewerkers meer 

betrokken bij elkaars werk. Hierdoor ontstaat teamvorming. Ook de duidelijkheid in taken en 

verantwoordelijkheden speelt hierin een rol. Dit wordt onder andere bewerkstelligd door het neerzetten 
van een duidelijke structuur. 

 
 

  



Breda |december 2012 Anne Meeuwissen | Wendy Koolen   38 | P a g i n a  
 – Afstudeerrapport – 

6 Veldonderzoek 

In dit hoofdstuk wordt de analyse van het veldonderzoek gepresenteerd. Paragraaf 6.1 
bevat de analyse van het veldonderzoek. In paragraaf 6.2 volgt hieruit de conclusie. Om 
het veldonderzoek inzichtelijk te maken, word t in bijlage 4 een beeld geschetst van de 
geïnterviewde bedrijven. Voor de specifieke interviewuitkomsten wordt verwezen naar 
bijlage 5.  

6.1 Analyse 

In aanvulling op de secundaire analyse (hoofdstuk 5) draagt deze paragraaf bij aan de beantwoording 

van de volgende deelvraag: ‘Hebben de projecten geleid tot een verbetering van de betrokkenheid van 
medewerkers en van de kwaliteit van arbeid?’. 

6.1.1 Kwaliteit van arbeid 

Arbeidsinhoud 

Uit het veldonderzoek blijkt dat sociale innovatie leidt tot een verbetering in de arbeidsinhoud. 
Verbeteringen treden op in de verantwoordelijkheid, flexibiliteit, het inzicht, de zelfstandigheid en de 

mate waarin medewerkers zich betrokken voelen. 

 
Door de sociale innovatie projecten hebben medewerkers meer ruimte en vrijheid gekregen bij de 

inrichting van het eigen werk. Een voorbeeld van deze verbetering is gevonden bij Lonka. Lonka is een 
order gestuurde organisatie. Voor de organisatie is het belangrijk dat een order op tijd af is. De teams 

zijn nu zelf verantwoordelijk voor de planning. Voor de organisatie is het niet belangrijk of een team in 

bijvoorbeeld de eerste of tweede week ploegen draait, als de organisatie maar op tijd kan leveren aan de 
klant. 

 
Een verbetering van de flexibiliteit treedt op in de inzetbaarheid van medewerkers. Door de sociale 

innovatie projecten zijn medewerkers breder en flexibeler inzetbaar geworden. Tevens verandert de 
inhoud van het werk. Deze verbetering komt duidelijk naar voren bij Jetstone. Bij Jetstone kunnen 

medewerkers nu meerdere functies uitvoeren binnen het team en zijn daardoor flexibeler inzetbaar. 

Medewerkers worden op verschillende werkplekken ingedeeld en zijn niet enkel meer verantwoordelijk 
voor de deeltaak die zij voorheen uitvoerden. Ook gedurende de dag, als de doorstroom op een bepaalde 

werkplek niet goed loopt, kunnen zij anderen helpen.  
 

Sociale innovatie leidt ertoe dat medewerkers meer inzicht hebben in de eigen taken en de taken binnen 

de afdeling. Ook dit komt duidelijk naar voren in de veranderingen bij Jetstone. Medewerkers kunnen 
meerdere functies binnen het team uitvoeren en weten hierdoor ook wat er bij de anderen speelt. 

Doordat medewerkers elkaars werk kennen, kunnen 
zij er rekening mee houden en elkaar tips geven. 

Medewerkers kunnen de taken op een dergelijke 

manier uitvoeren, zodat de volgende in de lijn daar 
voordeel bij heeft. 

 
Medewerkers krijgen meer zelfstandigheid en 

regelcapaciteit naar aanleiding van de sociale 
innovatie projecten. Hierdoor kunnen zij meer 

zaken zelf oplossen. Bij Merba krijgen medewerkers 

steeds meer het gevoel dat zij iets aan de situatie 
kunnen doen en zaken kunnen verbeteren, in plaats 

van dat zij accepteren dat iets “nu eenmaal zo is”. 
In de veranderingen binnen Merba maakt de organisatie met name mee dat medewerkers anders naar 

het werk kijken en zich afvragen waarom zaken op een bepaalde manier gebeuren.  

 

“Valt er bijvoorbeeld één koekje van de lijn 
af, dan kan de medewerker ervoor kiezen om 

dit koekje op te pakken. Ziet een medewerker 
echter dat er steeds een koekje van de lijn 

valt, dan is het niet de bedoeling om steeds 

dat koekje op te rapen, maar om te kijken 
hoe dit komt en dat te verbeteren.” 

Dhr. J.P. Visser, manager Personeel & Organisatie 
Banketbakkerij Merba B.V., Oosterhout  
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Ten slotte slot zorgt sociale innovatie ervoor dat medewerkers zich meer betrokken voelen bij het werk. 
Medewerkers kunnen en willen steeds meer taken oppakken, waardoor tevens de inhoud van het werk 

verandert. Bij Lonka kunnen medewerkers – ter bevordering van hun ontwikkeling – verschillende taken 

oppakken die voorheen door de manager gedaan werden, zoals het opstellen van grafieken. Door het 
overdragen van taken blijven medewerkers groeien en kan een manager verschillende nieuwe taken 

oppakken. Hierdoor kan het management en tevens het bedrijf ontwikkelen.  
 

Bij Mercuur Smart Logistics hebben medewerkers geleidelijk aan meer verantwoordelijkheden en 
vertrouwen gekregen. De ontwikkeling van medewerkers is verbeterd. Medewerkers krijgen steeds meer 

behoefte om zaken naar zich toe te trekken en zichzelf te verbeteren. 
 
Uit het veldonderzoek blijkt dat enkele bedrijven geen verbetering ervaren in de arbeidsinhoud naar 

aanleiding van het project. Dit komt met name omdat medewerkers voorheen al veel vrijheid hadden in 
de invulling van het eigen werk, of wordt een verbetering verwacht uit vervolgtrajecten. Bij Walk 

Aandrijftechniek bijvoorbeeld zijn uit het sociale innovatie project allerlei zaken naar boven gekomen die 

de organisatie volgend jaar als verbeterprojecten gaat definiëren. De organisatie verwacht een 
verbetering in de arbeidsinhoud naar aanleiding van dit vervolgtraject. 

Arbeidsomstandigheden 
Op het gebied van arbeidsomstandigheden blijkt dat sociale innovatie leidt tot een verbetering in de 

inrichting van de werkvloer, een vermindering van de fysieke belasting en een verlaging van de werkdruk 
(psychosociale belasting).  

 

Een verbetering in de inrichting van de werkvloer is bijvoorbeeld gerealiseerd bij Lonka. Medewerkers 
hebben een grote rol gekregen in het inrichten van de werkplekken. De organisatie faciliteert 

medewerkers in zaken die zij nodig hebben om goed te kunnen werken. Bij Lonka heeft ieder team een 
eigen monteur, waardoor verbeterpunten betreffende de inrichting van de werkplek snel gerealiseerd 

worden. 

 
Bij Jetstone heeft het sociale innovatie project meer variatie in het werk opgeleverd. Hierdoor is de 

fysieke belasting verminderd. Jetstone heeft veel werkplekken met fysieke arbeid. Voorheen voerden 
medewerkers dagelijks dezelfde taak uit, waardoor zij last kregen van blessures. Doordat medewerkers 

nu de mogelijkheid hebben meer te rouleren, kan bijvoorbeeld een zere schouder even ontlast worden. 
Krijgt een medewerker toch een blessure, dan kan hij herstellen op het werk. 

 

Metaalwerken Bergen op Zoom ervaart – als gevolg van veranderingen in de arbeidsinhoud – een lagere 
werkdruk. Door de implementatie van een nieuw productiebegeleidingssysteem kan BOZ Group ervoor 

zorgen dat de hoeveelheid werk, in verhouding tot de bezetting van medewerkers, niet te hoog wordt. 
BOZ Group heeft gekeken naar de mogelijkheid medewerkers om te scholen. Indien op een bepaalde 

afdeling een grote hoeveelheid werk is, kan een medewerker van een andere afdeling hierop ingezet 

worden en gaan medewerkers meer rouleren. 
 

Enkele bedrijven gaven aan dat er door het sociale innovatie project geen verbetering is opgetreden in de 
arbeidsomstandigheden. Bijvoorbeeld bij Full Management Support werd aangegeven dat de werkdruk 

juist hoger is geworden. Tijdens het project zijn verschillende disciplines binnen de organisatie met elkaar 

samen gaan werken. Hierdoor kan de organisatie de klant veel meer bieden, maar dit kost meer tijd. 
Door samen te werken kunnen sommige zaken uit handen gegeven worden, maar daar krijgen 

medewerkers ook weer werk voor terug. 

Arbeidsvoorwaarden 

Uit het veldonderzoek blijkt dat sociale innovatie een verbetering teweeg brengt in arbeidsvoorwaarden. 
Er vindt met name een verbetering plaats in doorgroeimogelijkheden van medewerkers, als gevolg van 

opleiding en ontwikkeling. Door ontwikkeling van medewerkers wordt eveneens de werkzekerheid 

vergroot en kan dit invloed hebben op het salaris. Bij Banketbakkerij Merba is een duidelijke verbetering 
opgetreden in de arbeidsvoorwaarden.  
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Voorheen werd een deel van de productiemedewerkers bij Merba fysiek zwaar belast. Merba heeft 
daarom besloten om deze medewerkers te vervangen door machines. Omdat de medewerkers werden 

vervangen, had Merba machinebediendes nodig. De robot doet het werk zelf, maar er moet altijd iemand 

aanwezig zijn om een en ander in de gaten te houden en bij te sturen. Een deel van het productiewerk 
wordt nog wel handmatig uitgevoerd. Om te voorkomen dat deze medewerkers nog steeds fysiek zware 

werkzaamheden verrichten, heeft Merba besloten om alle medewerkers te laten rouleren. Om mee te 
kunnen rouleren, moeten medewerkers zich verder ontwikkelen. Door zich te ontwikkelen kunnen 

medewerkers doorgroeien van bijvoorbeeld productiemedewerker of inpakker naar machinebediende. 
Medewerkers komen hierdoor in een hogere functiegroep, waardoor het salaris omhoog gaat. Ook de 

werkzekerheid neemt toe. 

 
Daarnaast kunnen problemen in het overwerk opgevangen worden doordat medewerkers flexibel 

inzetbaar worden. Waar de organisatie voorheen problemen had en moest overwerken, probeert men nu 
te schuiven met medewerkers om dit op te vangen. 

 

Enkele bedrijven geven aan dat er naar aanleiding van het sociale innovatie project geen veranderingen 
plaats hebben gevonden in de arbeidsvoorwaarden. Bij Bomacon bijvoorbeeld werden medewerkers 

voorheen al intern opgeleid. Door het project zijn medewerkers zich nu wel meer bewust geworden van 
de opleidingsmogelijkheden binnen de organisatie. 

Arbeidsverhoudingen 
Sociale innovatie draagt bij aan een verbetering van de arbeidsverhoudingen. Door middel van de 

projecten hebben medewerkers meer inspraak gekregen in de organisatie. Zowel tijdens het project als 

daarna wordt medewerkers naar hun mening en ideeën gevraagd. Medewerkers hebben inspraak in 
onder andere het invullen van het werk, de inrichting van de werkplek, maar ook in de visie van de 

organisatie. Sommige bedrijven hebben speciale momenten gecreëerd waarop naar de mening van 
medewerkers wordt gevraagd, andere bedrijven hebben (verbeter)teams opgericht waarin medewerkers 

ideeën aan kunnen dragen. 

 
Metaalwerken Bergen op Zoom heeft een Kaizen-Cockpit opgezet. Met de afdelingen worden nu bepaalde 

sessies gehouden en elk initiatief of verbeteridee dat daar uit voor komt, wordt genoteerd. Uit elk 
verbeteridee komt een actie voort. 

 
De inspraak van medewerkers wordt gefaciliteerd door de organisatie. De organisatie legt de lijnen uit of 

komt met een idee, waarop de medewerkers hun mening mogen geven. Bij Frigé mogen ideeën uit alle 

lagen van de organisatie komen. Het managementteam legt nog steeds de lijnen uit, maar de stap naar 
beneden wordt nu veel makkelijker gemaakt. Er ontstaat veel meer intern overleg. Op het moment dat 

een verandering betrekking heeft op een bepaalde afdeling, wil de directeur deze afdeling spreken om 
erachter te komen of de veranderingen haalbaar zijn en hoe deze geïmplementeerd kunnen worden.  

 

Om ervoor te zorgen dat medewerkers meer in gingen brengen, heeft Full Management Support dat sterk 
gefaciliteerd. Eens paar jaar houdt de organisatie zogenaamde ‘FMS-dagen’. Voorheen gebruikte de 

organisatie deze dagen om te presenteren. Sinds het sociale innovatie traject legt de organisatie een 
vraagstelling neer die in groepen uitgewerkt wordt. In plaats van eenmaal per jaar gebeurt dit nu een 

paar keer per jaar. 

6.1.2 Betrokkenheid 

Uit het veldonderzoek is gebleken dat sociale innovatie leidt tot een verbetering van de betrokkenheid 
van medewerkers. Verbeteringen zijn opgetreden op het gebied van communicatie, de wijze waarop 

medewerkers aangestuurd worden, de samenwerking tussen medewerkers, de structuur binnen de 

organisatie en de inbreng van medewerkers. 

Introductie van de projecten 

De betrokkenheid van medewerkers is afhankelijk van de wijze waarop gecommuniceerd wordt. Een van 
de vragen aan de bezochte MKB bedrijven was daarom op welk moment en op welke wijze medewerkers 

bij het project betrokken werden.  
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In de meeste organisaties werden medewerkers vanaf de start bij het project betrokken. Veelal is een 

bijeenkomst georganiseerd om alle medewerkers te informeren over het sociale innovatie project en de 

veranderingen die daaruit volgden. Bij de start van het project heeft Artec Interim B.V. bijvoorbeeld een 
Kick-off meeting georganiseerd. Alle medewerkers waren daarbij aanwezig. De directeur vond een kick-

off belangrijk om samen te kijken waar de organisatie op dat moment stond, waarom voor de 
veranderingen werd gekozen en hoe deze door te voeren 

 
Enkele organisaties hebben medewerkers schriftelijk op de hoogte gesteld van de geplande 

veranderingen. Bij Merba bijvoorbeeld zijn alle medewerkers – voor aanvang van het project – op de 

hoogte gesteld door middel van een e-mail. 
 

Een andere manier waarop medewerkers geïnformeerd werden over het project, was door een 
groepscursus. Bij Metaalwerken Bergen op Zoom heeft de directeur het project eerst gepresenteerd. 

Daarna hebben alle medewerkers in groepen een cursus gevolgd, waarin zij uitgelegd kregen wat de 

nieuwe werkwijze inhield. Daarnaast hebben medewerkers een spel gespeeld dat gebaseerd was op het 
project. Hierdoor werd duidelijk dat door een nieuwe manier van werken een hogere output en winst  

behaald kan worden. 

Communicatie 

De sociale innovatie projecten hebben geleid tot een betere communicatie. Voor medewerkers is de 
inzichtelijkheid van informatie toegenomen. Acties en resultaten worden aan medewerkers gepresenteerd 

of worden overzichtelijk weergegeven op de werkvloer. Bij Merba hangen grafieken van behaalde 

resultaten en nog te behalen resultaten op verschillende plaatsen in de organisatie. Metaalwerken Bergen 
op Zoom maakt gebruik van een whiteboard, zowel op de werkvloer als op kantoor, waarop onder andere 

de uit te voeren acties weergegeven worden.  
 

Daarnaast worden uiteenlopende zaken besproken in werkoverleggen. Dit kan gaan over ambities van 

medewerkers, de inhoud van het werk, knelpunten waar medewerkers tegenaan lopen en samenwerking. 
Omdat iedere medewerker inbreng heeft in het overleg, worden meer verbeterpunten aangekaart en 

meer discussies gevoerd. Dit maakt het mogelijk om zaken sneller af te stemmen, waardoor doelen 
sneller bereikt worden.  

Leiderschap 
Naar aanleiding van de sociale innovatie projecten is de wijze waarop medewerkers aangestuurd worden 

sterk veranderd. Bij vrijwel alle bezochte bedrijven is de manier van aansturen veranderd van top-down 

naar meer bottom-up. Mercuur Smart Logistics is hier een duidelijk voorbeeld van. De wijze van 
leidinggeven bij Mercuur is veranderd van directief leiderschap naar een vorm van leidinggeven waarbij 

de organisatie hoofdlijnen uitzet en kaders bepaalt. De directeur krijgt nu zelf veel meer rust, omdat hij 
minder betrokken wordt bij allerlei randzaken. Het oplossen van zaken is ondertussen zo normaal 

geworden, dat het niet meer benoemd wordt. 

 
Daarnaast is de afstand tussen de medewerkers en het management kleiner geworden. Dit is 

bijvoorbeeld het geval bij Full Management Support (FMS). De aansturing bij FMS is nu meer bottom-up. 
Voorheen had FMS twee directieleden die de hele organisatie aanstuurden. Door het project is nu een 

middenmanagement geformeerd, om ervoor te zorgen dat de teams zelf hun verantwoordelijkheid 

nemen, alle informatie krijgen en een platform hebben om vragen te stellen. 
 

De leidinggevende vervult nu veel meer een coachende en begeleidende rol. Faciliteren van zaken is 
daarbij belangrijk. Bij Lonka kijkt de manager nu veel meer naar wat medewerkers nodig hebben om 

bepaalde zaken te verbeteren. Medewerkers zijn hierin proactiever geworden, doordat zij dit nu ook 
aangeven. 

Samenwerking 

Uit het veldonderzoek is naar voren gekomen dat sociale innovatie leidt tot een verbetering in de 
samenwerking, zowel tussen de medewerkers in een team als tussen verschillende afdelingen. Naar 

aanleiding van de projecten communiceren medewerkers beter met elkaar, zijn zij meer betrokken bij 
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elkaars werk – waardoor duidelijkheid ontstaat over ieders rol – en spreken zij elkaar aan op zaken. Bij 
Frigé bestonden teams voorheen uit eilandjes. Wanneer er nu bijvoorbeeld een probleem is, wordt dat 

gezamenlijk besproken en opgelost. Bij Bomacon gingen medewerkers elkaar – gedurende het proces – 

steeds meer onderling op zaken spreken. 

Structuur 

De sociale innovatie projecten hebben geleid tot een betere structuur binnen de geïnterviewde bedrijven. 
De heldere structuur zorgt ervoor dat verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Medewerkers hebben meer 

inzicht in wat van hen verwacht wordt en in de verantwoordelijkheden van andere medewerkers. 
Hierdoor ontstaat meer rust binnen de organisatie. Bij Walk Aandrijftechniek liggen nu bijvoorbeeld veel 

meer zaken vast, waaronder de verantwoordelijkheden. Hierdoor is meer duidelijkheid ontstaan binnen 

de organisatie. 

Inbreng van medewerkers 

Uit het veldonderzoek blijkt dat sociale innovatie leidt tot een grotere betrokkenheid en inbreng van 
medewerkers. Doordat medewerkers zien dat er iets met hun inbreng gebeurt, dragen zij meer ideeën 

aan en wordt hun inspraak groter. Enkele bedrijven stellen dat er een verbetering te zien is in de inbreng 

van medewerkers, maar dat deze nog verder moet groeien. Bij Full Management Support ontwikkelen 
medewerkers steeds meer een eigen mening en visie, maar brengen zij dit nog niet op eigen initiatief in. 

De organisatie stimuleert dit door een vraag neer te leggen waarop medewerkers reageren. 

6.2 Conclusie 

Uit de analyse van het veldonderzoek komen verschillende conclusies naar voren. Over het algemeen 

blijkt hieruit dat sociale innovatie heeft geleid tot een verbetering in de kwaliteit van arbeid en de 
betrokkenheid van medewerkers. Uit de analyse blijkt een verbetering van de arbeidsinhoud. 

Medewerkers krijgen meer verantwoordelijkheid, flexibiliteit, inzicht en zelfstandigheid, waardoor zij meer 
betrokken worden. Medewerkers kunnen en willen steeds meer taken oppakken en hebben hier meer 

inspraak in. 
 

De verbetering van de flexibiliteit komt tot uiting in de inzetbaarheid van medewerkers. Medewerkers zijn 

breder en flexibeler inzetbaar, waardoor meer variatie in het werk ontstaat. Deze flexibiliteit leidt tevens 
tot een verbetering van de arbeidsomstandigheden. Een vermindering van de fysieke belasting en een 

verlaging van de werkdruk treden op. Medewerkers hebben meer zeggenschap in de inrichting van de 
werkplek. Daarnaast leidt flexibele inzetbaarheid tot een verbetering in de arbeidsvoorwaarden, omdat de 

noodzaak tot overwerk opgevangen wordt door medewerkers op verschillende plaatsen in te zetten. 

 
Flexibele inzetbaarheid wordt gecreëerd door opleiding en ontwikkeling. Medewerkers krijgen de 

mogelijkheid om ambities kenbaar te maken, waardoor doorgroeien mogelijk wordt. Dit kan eveneens 
invloed hebben op het salaris en de werkzekerheid. 

 
Medewerkers zien dat actie wordt ondernomen naar aanleiding van hun ideeën op het gebied van 

arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. Hierdoor voelen zij zich meer betrokken 

bij de organisatie en blijven zij zaken inbrengen. De organisatie dient de inbreng van medewerkers te 
faciliteren om een grotere betrokkenheid te creëren. De mate waarin de organisatie dit faciliteert, is 

afhankelijk van de wijze waarop leiding wordt gegeven. Om dit te faciliteren, vervult de leidinggevende 
veel meer een coachende en begeleidende rol. Naar aanleiding van de sociale innovatie projecten is de 

manier van aansturen veranderd van top-down naar meer bottom-up. Medewerkers krijgen hierdoor 

meer verantwoordelijkheid en lossen zaken steeds vaker zelf op.  
 

Bij een bottom-up aansturing komt de communicatie niet alleen vanuit het management, maar is deze 
wederzijds. Het gaat zowel om de inzichtelijkheid van informatie, als om de inspraak van medewerkers. 

Een goede communicatie leidt tot meer betrokkenheid van medewerkers bij het eigen werk, het werk van 

de afdeling en de organisatie in zijn geheel. Dit maakt een betere samenwerking mogelijk. Door de 
sociale innovatie projecten communiceren medewerkers beter met elkaar en met het management, 

ontstaat duidelijkheid over ieders rol en spreken zij elkaar op zaken aan. Om dit te bewerkstelligen is een 
heldere structuur noodzakelijk.  
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7 Borging 

In dit hoofdstuk wordt de laatste deelvraag van het onderzoek beantwoord: ‘Op wel ke 
wijze zijn de resultaten geborgd?’ De borging staat niet centraal in het onderzoek(model), 
maar is – met name door PSW – interessant bevonden om mee te nemen in het 
onderzoek. In paragraaf 7.1 en 7.2 worden de onderzoeksgegevens uit het veldonderzoek 
en de secundaire analyse geanalyseerd. De conclusies van deze analyses worden 
getrokken in paragraaf 7.3.  

7.1 Analyse veldonderzoek 

Van de bezochte bedrijven hebben de meesten het 
beoogde resultaat behaald. De doelstellingen die zij 

voor ogen hadden, zijn bereikt. Een enkel bedrijf heeft 
dat beoogde resultaat nog niet helemaal behaald. Eén 

van de redenen hiervoor is bijvoorbeeld de 
economische crisis.  

 

De bezochte MKB bedrijven zijn het erover eens dat 
het proces van sociale innovatie nooit stopt. Door 

middel van het sociale innovatie project is de basis 
gelegd. De organisaties gaan hiermee verder en 

stellen heel duidelijk dat het een continu proces is. 

 
Organisaties borgen de resultaten onder andere door open en transparant te communiceren. Zij blijven – 

ook met nieuwe medewerkers – zaken bespreken, rapporteren en overleggen. Door met elkaar in 
gesprek te blijven, zijn er geen verrassingen. Verschillende bedrijven en medewerkers geven aan dat 

terugval niet mogelijk is, omdat er bijvoorbeeld meer duidelijkheid is gekomen. Alles is op papier 
vastgelegd. Organisaties zetten de nieuwe werkwijze voort. Continu wordt naar knelpunten en 

verbetermogelijkheden gekeken. Medewerkers worden flexibel ingezet en hun groei blijft gestimuleerd 

worden. Verschillende organisaties rollen het project uit over andere afdelingen of vestigingen. Bij Merba 
wordt het project uitgerold over alle productielijnen binnen de organisatie. Lonka heeft ervoor gekozen 

om het project ook door te voeren binnen de vestiging in Dieren. 
 

Tevens starten verschillende organisaties vervolgtrajecten op. 

Mercuur Smart Logistics is bijvoorbeeld na de oprichting van 
het managementteam gestart met het traject ‘Lean Logistics’. 

Aan de hand van dit traject kijkt wordt continu naar 
verbetermogelijkheden gekeken. Ook Walk Aandrijftechniek 

start volgend jaar met het project ‘Lean Manufacturing’15. Alle 

zaken die tijdens het sociale innovatie project naar voren zijn 
gekomen, worden hierin meegenomen. Andere organisaties, 

zoals Artec Interim en Full Management Support, starten 
volgend jaar met een nieuwe beoordelingsmethodiek. Hierin wordt aandacht besteed aan de ambities en 

doelstellingen van medewerkers.  
 

Verder komt het voor dat organisaties besluiten om bepaalde veranderingen op een andere manier in te 

richten. Bij de officiële einddatum was het verbetertraject bij Metaalwerken Bergen op Zoom succesvol. 
Momenteel is dit door de tijd achterhaald. Niet zozeer op het gebied van de werkmethode, maar de 

                                                
15 “Simpel gezegd betekent Lean ‘meer doen met minder’. Vanuit het perspectief van een organisatie is Lean een klantgerichte 

werkwijze door het leveren van producten en diensten met een kwaliteit die precies biedt waar de klant om vraagt. En op het 
moment dat de klant dat wil, de juiste hoeveelheid tegen de juiste prijs. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een minimum aan 
materiaal, gereedschap, ruimte, arbeid en tijd. Met de Lean-filosofie zijn organisaties beter in staat om tegen lagere kosten sneller 
producten en diensten te ontwikkelen, hogere kwaliteit te leveren en efficiënter gebruik te maken van hulpbronnen” (Lohman & van 
Os, 2010). 

“Voor de subsidieregeling moest het 
project een einddatum hebben, maar dat 

houdt niet in dat  je op die einddatum ook 
stopt. Het project stopt eigenlijk nooit. Je 

mag nooit tevreden zijn, omdat je altijd 
een doel moet hebben en moet kijken naar 

eventuele andere verbeterpunten. Hierdoor 

kom je weer een stap verder.” 

Dhr. Verberne, Operations Manager Jetstone, Deurne  

“Uit het sociale innovatie project 

zijn allerlei zaken naar boven 
gekomen die we volgend jaar als 

verbeterprocessen gaan 

definiëren.” 

Dhr. Spreeuwenberg, Walk 
Aandrijftechniek, Heijen  
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manier van informatieoverdracht. Daarom heeft de organisatie besloten om de nieuwe werkwijze te 
automatiseren en te digitaliseren.  

 

De sociale innovatie projecten zijn uitgevoerd met behulp van externe adviseurs. De extern adviseur 
bekijkt de organisatie op een andere manier en is daarmee een onafhankelijk klankbord. Organisaties 

hebben dit als prettig ervaren. Meer dan de helft van de geïnterviewde bedrijven geeft daarom aan in de 
toekomst weer gebruik te willen maken van een extern adviseur, maar dan minder frequent. 

7.2 Secundaire analyse 

Uit de secundaire analyse blijkt dat niet alle bedrijven het sociale innovatie traject afgerond hadden op 

het moment dat de evaluatie plaatsvond. Enkele bedrijven ronden het traject verder af met behulp van 

de eigen financiële middelen. Een groot deel van de bedrijven geeft aan dat het sociale innovatie traject 
eigenlijk nooit wordt afgerond. Het is een continu proces, wat niet stopt bij de afronding van het 

subsidietraject. Veel bedrijven hebben bewustwording gecreëerd bij medewerkers, maar dienen in de 
uitvoering nog een aantal stappen te maken. De ingezette hoofdlijnen moeten verder geborgd worden. 

Naar aanleiding van het sociale innovatie traject hebben organisaties tal van andere projecten gestart: Te 

denken valt aan: 
- een verbetering van de arbeidsproductiviteit en arbeidsvreugde (aan de hand van een team 

ontwikkelplan); 
- het verder verbeteren van de samenwerking en communicatie; 

- het inzetten van een (ander) belonings- en functioneringssysteem met veel ruimte voor 

ontwikkeling en betrokkenheid; 
- het verder uitrollen van het project over andere productielijnen/afdelingen, zodat alle 

medewerkers zich bewust worden van de mogelijkheid die zij hebben om de eigen 
werkplek/productielijn te verbeteren; 

- het inzetten van betere opleiding, instructie en training, om medewerkers bijvoorbeeld nog meer 
te laten rouleren en overal inzetbaar te maken (opleidingsplan opstellen). 

 

Bij de bedrijven die het project wel afgerond hebben, is structurele aandacht nodig voor het vasthouden 
van de verbeteringen. Belangrijke aandachtspunten voor de borging van de resultaten zijn communicatie, 

vertrouwen en de wil van de organisatie om iets met de ideeën van medewerkers te doen. Daarnaast is 
het voor organisaties belangrijk alert te blijven op signalen van medewerkers, werkzaamheden vast te 

leggen in procedures en werkinstructies en te borgen in het kwaliteitshandboek. Bedrijven stellen dat – 

indien knelpunten uitgebreid of complex zijn – zij wederom een externe adviseur inschakelen. Sommige 
bedrijven stellen dat een externe adviseur werkt als een stok achter de deur. 

7.3 Conclusie 

De secundaire analyse bevestigt de uitkomsten van het veldonderzoek. Met behulp van de 

subsidieregeling hebben bedrijven de basis voor sociale innovatie gelegd. Uit beide analyses blijkt dat 

sociale innovatie een continu proces is. Ook zonder subsidie gaan bedrijven hiermee verder. Dit blijkt uit 
de verschillende acties die de bedrijven (gaan) ondernemen naar aanleiding van de eerdere projecten.  

 
Uit de analyses blijken verschillende kritische succesfactoren om de resultaten te borgen, te weten: 

- open en transparante communicatie; 
- structurele aandacht voor knelpunten en verbetermogelijkheden; 

- wederzijds vertrouwen.  
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Conclusie en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden conclusies getrokken uit het onderzoek en worden aanbevelingen 
gedaan. Tevens wordt de hoofdvraag van het onderzoek beantwoord: ‘In hoeverre levert 
sociale innovatie een bijdrage aan verbetering van de kwaliteit van arbeid en de 
betrokkenheid van medewerkers in MKB bedrijven?’. De conc lusies worden behandeld aan 
de hand van het onderzoeksmodel dat is gebaseerd op het literatuuronderzoek.  

Conclusie 

 
Figuur 6 - Onderzoeksmodel 

In het onderzoeksmodel wordt verondersteld dat sociale innovatie invloed uitoefent op de kwaliteit van 

arbeid en de betrokkenheid van medewerkers. Deze veronderstelling wordt bevestigd door de secundaire 

analyse en het veldonderzoek. In hoeverre sociale innovatie daarmee een bijdrage levert aan de 
verbetering van beide aspecten, wordt in dit hoofdstuk nader toegelicht. 

 
De secundaire analyse en het veldonderzoek wijzen uit dat er sprake is van een verbetering in de 

arbeidsvoorwaarden. De arbeidsvoorwaarden zijn primair, secundair of tertiair van aard. Uit de analyses 
blijkt dat de verbetering in de arbeidsvoorwaarden begint bij de mogelijkheid tot opleiding en 

ontwikkeling van medewerkers (tertiaire arbeidsvoorwaarden). Door middel van opleiding en ontwikkeling 

ontstaan meer doorgroeimogelijkheden en zijn medewerkers breder en flexibeler inzetbaar 
(arbeidsinhoud). Dit vergroot tevens de werkzekerheid. Indien medewerkers – door opleiding en 

ontwikkeling – doorgroeien, kan dit invloed hebben op de primaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast 
hebben de sociale innovatie projecten bij veel bedrijven geleid tot een verbetering van de secundaire 

arbeidsvoorwaarden. Er wordt bijvoorbeeld meer rekening gehouden met persoonlijke wensen bij het 

maken van de werkplanning. Door een verbeterde inrichting van de werkplek en inzet van medewerkers, 
is minder overwerk noodzakelijk.  
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Uit het onderzoek is te concluderen dat sociale innovatie leidt tot een verbetering van zowel de 

arbeidsomstandigheden als de arbeidsinhoud. De inrichting van de werkplek is één van de zaken die 

verbeterd is. Hierdoor ontstaat meer rust en stabiliteit in de organisatie en ervaren medewerkers minder 
stress. Uit het theoretisch kader blijkt dat medewerkers de organisatorische mogelijkheden dienen te 

hebben om problemen op te lossen. Door de sociale innovatie projecten hebben medewerkers meer 
zeggenschap in de inrichting van de werkplek. De werkplek wordt optimaal ingericht, zodat over het 

algemeen met een lagere werkdruk een hogere productiviteit behaald kan worden.  
Naast een verbetering in de inrichting en een verlaging van de werkdruk, wordt een vermindering van de 

fysieke belasting gesignaleerd. Mede door de flexibele inzetbaarheid van medewerkers is er minder kans 

op uitval. Er is sprake van meer variatie en minder kort-cyclische taken. Hierdoor krijgen medewerkers 
meer plezier in het werk en raken zij minder snel overbelast. Zij voeren niet meer continu dezelfde taak 

uit. Indien een medewerker toch uitvalt, kan deze gemakkelijker herstellen op het werk (door andere 
taken te verrichten). Zoals beschreven in het theoretisch kader daalt hierdoor de ‘uitstroom door 

arbeidsongeschikt’ en blijven competenties en kwalificaties behouden. Bovendien zijn de werkzaamheden 

makkelijker tijdelijk op te vangen door collega’s. 
 

Daarnaast verbetert de arbeidsinhoud onder andere door medewerkers meer taken en 
verantwoordelijkheden te bieden. Door deze vast te stellen, krijgen medewerkers hierin meer inzicht. 

Volgens de theorie is het belangrijk dat medewerkers de ruimte krijgen om te leren, zelf de werkwijze te 
bepalen of essentiële beslissingen over het werk te nemen. Door medewerkers meer 

verantwoordelijkheden te geven en de mogelijkheid zich te ontplooien, krijgen zij deze ruimte. 

Medewerkers krijgen meer vrijheid en regelmogelijkheden (regelcapaciteit) in het werk. Zij worden 
hierdoor zelfstandiger en voelen zich meer betrokken. Medewerkers kunnen en willen steeds meer taken 

oppakken, waardoor de inhoud van het werk verandert.  
 

Het onderzoek wijst uit dat sociale innovatie een verbetering teweeg brengt in de arbeidsverhoudingen. 

Medewerkers hebben meer inspraak in alle facetten van de kwaliteit van arbeid. Zoals in het theoretisch 
kader vermeld staat, is het onderdeel arbeidsverhoudingen geen op zichzelf staand domein waarover 

beslissingen genomen worden. Het gaat met name om de medezeggenschap van medewerkers in 
beslissingen. Inspraak is een belangrijke voorwaarde om de kwaliteit van arbeid te verbeteren. In de 

sociale innovatie projecten is te zien dat medewerkers onder andere meer betrokken worden bij de 
invulling van het werk, de inrichting van de werkplek, maar ook bij de visie en strategie van de 

organisatie. 

 
Doordat medewerkers meer ideeën inbrengen en zij zien dat hierop actie wordt ondernomen, voelen zij 

zich meer betrokken. Medewerkers raken onder andere meer betrokken bij het eigen werk, omdat zij 
hierin meer vrijheid en regelcapaciteit krijgen. De mate waarin medewerkers regelcapaciteit toegekend 

krijgen, is afhankelijk van de managementstrategie die de organisatie hanteert. In dit onderzoek wordt 

onderscheid gemaakt tussen de beheersingsstrategie en betrokkenheidsstrategie. De regelcapaciteit is 
het grootst bij de betrokkenheidsstrategie, waarbij vertrouwen een belangrijke rol speelt. De wijze 

waarop de managementstrategie in organisaties wordt toegepast, is afhankelijk van de manier van 
leiderschap. De organisatie dient dit te faciliteren door het loslaten van regels en het geven van 

vertrouwen aan medewerkers. Naar aanleiding van de sociale innovatie projecten verandert de manier 

van leidinggeven van top-down naar meer bottom-up. De leidinggevende vervult een meer coachende en 
begeleidende rol. Dit getuigt van organiseren met respect en vertrouwen in medewerkers. 

 
Door het hanteren van een bottom-up benadering en een coachende leiderschapsstijl, wordt de 

communicatie meer wederzijds. Veranderingen treden op in de inzichtelijkheid van informatie en de 
inspraak van medewerkers. Door een verbetering in de communicatie, voelen medewerkers zich meer 

betrokken bij het eigen werk, het werk van anderen en de organisatie in zijn geheel. Dit maakt een 

betere samenwerking mogelijk. Een belangrijke voorwaarde om de communicatie en samenwerking te 
verbeteren is een heldere structuur. Hierdoor zijn taken en verantwoordelijkheden voor iedereen duidelijk 

en is het mogelijk om elkaar hier op aan te spreken. 
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In Tabel 8 worden bovenstaande conclusies concreet samengevat. 
 

 Verbeteringen 

Arbeidsinhoud - Medewerkers krijgen meer taken en verantwoordelijkheden 

- Het werk wordt vollediger (er ontstaat volledigheid in de functies). 

- Er ontstaat meer afwisseling in het werk (meer variatie). 

- Taken worden minder kort-cyclisch. 

- Medewerkers hebben meer vrijheid en regelcapaciteit in het werk. 

- Er ontstaat ruimte voor verbetering 

- Medewerkers hebben meer invloed (zeggenschap) op de eigen 

werkplek. 
- Medewerkers worden zelfstandiger. 

- Er ontstaat duidelijkheid in ieders taken en verantwoordelijkheden 

(medewerkers krijgen meer inzicht). 

- Medewerkers zijn breder en flexibeler inzetbaar. 

Arbeidsomstandigheden - Medewerkers ervaren een vermindering in de werkdruk. 

- Het ziekteverzuim daalt. 

- Er ontstaat meer rust en stabiliteit binnen de organisatie. 

- Er is sprake van een vermindering in de fysieke belasting. 

- De inrichting van de werkvloer verbetert. 

Arbeidsvoorwaarden - De mogelijkheid tot opleiding en ontwikkeling ontstaat of wordt 

vergroot. 
- Medewerkers krijgen meer doorgroeimogelijkheden. 

- De werkzekerheid wordt vergroot. 

- Er wordt meer rekening gehouden met persoonlijke wensen. 

- Minder overwerk is noodzakelijk. 

Arbeidsverhoudingen - Medewerkers krijgen meer zeggenschap. 

- Medewerkers worden meer betrokken bij de invulling van het werk, de 

inrichting van de werkplek en de visie en strategie van de organisatie. 

Betrokkenheid - Medewerkers raken meer betrokken bij het eigen werk, het werk van 

anderen en de organisatie in zijn geheel. 

- Er ontstaat meer samenwerking binnen de organisatie. 

- De wijze van aansturing verandert van top-down naar meer bottom-

up. 
- De leiderschapsstijl wordt meer coachend en begeleidend. 

- Er is sprake van organiseren met respect en vertrouwen in de 

medewerkers. 

- De communicatie wordt meer wederzijds. 

- Er is sprake van een verbetering in de inzichtelijkheid van informatie. 

- Er ontstaat een duidelijke structuur binnen de organisatie. 
Tabel 8 - Conclusies 

Aanbevelingen 

Uit de conclusie blijkt dat sociale innovatie leidt tot een verbetering van de kwaliteit van arbeid en de 

betrokkenheid van medewerkers. Om sociale innovatie op een succesvolle wijze te implementeren, dient 
een organisatie aandacht te besteden aan de volgende factoren: 

- De inhoud van het werk 

De functie dient uit een volwaardig takenpakket te bestaan en er dient sprake te zijn van autonomie, 

zodat medewerkers zelf de methode, de volgorde en het tempo kunnen bepalen. Regelcapaciteit en 
leermogelijkheden binnen het werk zijn hierbij belangrijk en stressrisico’s dienen geminimaliseerd te 

worden. Een aanbeveling is om dit vorm te geven door het inrichten van zelfsturende teams, waarbinnen 
medewerkers de mogelijkheid krijgen om zaken zelf op te lossen. Het werk dient optimaal ingericht te 

worden en organiserende taken te bevatten, zodat medewerkers uitgedaagd worden in het werk. Dit kan 
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bijvoorbeeld door verantwoordelijkheden van de leidinggevende meer bij de medewerkers neer te 
leggen. De medewerkers dienen de ruimte te krijgen om zich te ontplooien, waardoor zij flexibeler 

inzetbaar worden en meer variatie in het werk ontstaat. Taken worden minder kort-cyclisch.  

- De inrichting van de werkplek 

De organisatie dient de werkplek zo optimaal mogelijk in te richten, zodat de fysieke belasting 
geminimaliseerd wordt. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met rust en stabiliteit op de 

werkplek. De ervaren werkdruk moet beperkt blijven. Het is belangrijk dat medewerkers zeggenschap 

hebben bij de inrichting van de werkplek. Medewerkers ervaren de werksituatie, waardoor zij – meer dan 
het management – inzicht hebben in mogelijke verbeterpunten. Om uitval te voorkomen dient de 

organisatie dit te faciliteren. 

- Voorwaarden en regelingen rondom het werk 

Om medewerkers flexibel inzetbaar te maken is kennisdeling, opleiding en ontwikkeling van belang. Een 
wijze om dit te bewerkstelligen is het opstellen van een opleidingsplan of competentiegericht werken. De 

organisatie dient rekening te houden met persoonlijke wensen en ambities  van medewerkers en 
eventuele doorgroeimogelijkheden. Dit dient gefaciliteerd te worden door middel van functionerings- en 

beoordelingsgesprekken. Het is belangrijk dat de organisatie dit serieus neemt en waar mogelijk actie 
onderneemt.  

- Medezeggenschap 

Het is van belang om met medewerkers in gesprek te gaan, zodat zij worden betrokken bij de 

organisatie. Bij de invoering van een traject op het gebied van sociale innovatie, is het een belangrijke 
voorwaarde om medewerkers in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken. Het is aan te bevelen om 

bij de start van het traject een kick-off meeting te organiseren en medewerkers te stimuleren om hun 

mening te uiten. Ook gedurende het traject is het van belang dat de organisatie de medewerkers blijft 
betrekken, bijvoorbeeld bij de inrichting van de werkplek en de verdeling van taken en 

verantwoordelijkheden. De organisatie kan dit faciliteren door verbeterteams samen te stellen of 
structureel (werk)overleggen te organiseren. Tijdens deze overleggen dient de leidinggevende 

medewerkers uit te dagen om zaken in te brengen. Door het opstellen en delen van een agenda worden 

medewerkers gestimuleerd om na te denken over bepaalde zaken en praten zij hier makkelijker over 
mee. 

- Leiderschap en structuur 

Om sociale innovatie succesvol te laten zijn, is het aan te bevelen dat het management een 

betrokkenheidsstrategie hanteert. Dit betekent dat de organisatie regels los dient te laten, waardoor 
medewerkers meer vrijheid, verantwoordelijkheid en regelcapaciteit krijgen. Een belangrijke voorwaarde 

is vertrouwen in medewerkers. Hiervoor dient de organisatie duidelijke kaders te stellen waarbinnen 
medewerkers vrij zijn in het invullen van het werk. Het is aan te bevelen om dit vast te leggen in een 

duidelijke structuur, zoals in functieomschrijvingen en werkinstructies. De aansturing dient meer bottom-

up te worden. Dit dient gefaciliteerd te worden door een coachende en begeleidende leiderschapsstijl. 
Het is niet meer de taak van de leidinggevende om medewerkers te vertellen wat zij moeten doen en op 

welke wijze, dit dient vanuit de medewerkers zelf te komen. Het management moet erop vertrouwen dat 
medewerkers specialist zijn binnen hun werk en weten hoe zij het werk moeten invullen. Knelpunten 

kunnen zij signaleren en oplossen, eventueel met behulp van het management. 

- Communicatie en samenwerking 

Een goede communicatie is belangrijk bij sociale innovatie. De communicatie dient niet enkel vanuit het 
management te komen, maar moet wederzijds zijn. De organisatie kan dit onder andere faciliteren door 

overleggen te organiseren op alle niveaus binnen de organisatie. Medewerkers krijgen meer inspraak en 
inzicht, waardoor zij zich meer betrokken voelen. Daarnaast is de inzichtelijkheid van informatie van 

belang. De organisatie dient voldoende informatie te verstrekken, onder andere over te behalen 

resultaten. Dit kan bewerkstelligd worden door het organiseren van overleggen. Eveneens is het aan te 
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bevelen om informatie te presenteren op de werkvloer, bijvoorbeeld met behulp van een whiteboard of 
digitale hulpmiddelen. 

Een goede communicatie is tevens belangrijk voor de samenwerking. Het is van belang dat de organisatie 

deze samenwerking stimuleert. Dit doet dit door het invoeren van zelfsturende teams, waarin 
medewerkers samen verantwoordelijk zijn voor het eindresultaat. Medewerkers krijgen meer inzicht in 

ieders taken en verantwoordelijkheden en spreken elkaar op zaken aan. Niet alleen de samenwerking 
binnen een team is belangrijk, maar ook de samenwerking tussen verschillende afdelingen. De 

organisatie dient medewerkers met elkaar in contact te brengen, door het organiseren van 
bijeenkomsten, zoals een praatcafé of een organisatie breed overleg. 

 

Concreet ziet dit er als volgt uit: 
 

Besteed aandacht aan: Belangrijk hierbij is: 

Inhoud van het werk - een volwaardig takenpakket; 

- autonomie; 
- regelcapaciteit en leermogelijkheden; 

- organiserende taken; 
- uitdaging; 

- ontplooiingsruimte; 

- variatie. 
Inrichting van de werkplek - het minimaliseren van fysieke belasting; 

- rust en stabiliteit op de werkplek; 
- het beperken van de werkdruk; 

- zeggenschap van medewerkers bij de inrichting. 
Voorwaarden en regelingen rondom het 
werk 

- kennisdeling, opleiding en ontwikkeling; 

- persoonlijke wensen; 

- ambities van medewerkers; 
- doorgroeimogelijkheden. 

Medezeggenschap van medewerkers - om met medewerkers in gesprek te gaan; 
- het betrekken van medewerkers in een zo vroeg mogelijk 

stadium; 

- het stimuleren van medewerkers om hun mening te 
uiten; 

- het organiseren van werkoverleggen. 
Leiderschap - het loslaten van regels; 

- vrijheid; 

- verantwoordelijkheid; 
- regelcapaciteit; 

- vertrouwen in medewerkers; 
- bottom-up aansturing; 

- coachende en begeleidende leiderschapsstijl. 
Structuur - het stellen van kaders; 

- het vastleggen van zaken. 

Communicatie - wederzijdse communicatie; 
- overleggen binnen alle niveaus van de organisatie; 

- inspraak en inzicht van medewerkers; 
- inzichtelijkheid van informatie. 

Samenwerking - communicatie; 

- gedeelde verantwoordelijkheid; 
- inzicht in ieders taken en verantwoordelijkheden; 

- samenwerking tussen afdelingen. 
Tabel 9 - Concrete aanbevelingen 
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