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Bedrijven en instellingen wordt voorge-

houden dat innoveren belangrijk is om 

te concurreren, om sneller, beter en 

goedkoper nieuwe producten en dien-

sten te leveren en markten te veroveren. 

Maar waar haal je de ideeën, de creativi-

teit, de kennis en vaardigheden om te in-

noveren vandaan? Waar zit de innovatie-

kracht van organisaties?

Veel wordt geschreven over open innova-

tie, cocreatie en samenwerking met ken-

nisinstellingen. Dat zijn zonder twijfel 

belangrijke manieren om de innovatieve 

output van bedrijven en instellingen te 

vergroten. Voor dit boek zijn we echter 

op zoek gegaan naar voorbeelden van be-

drijven en instellingen die iets hebben 

georganiseerd om de innovatieve kracht 

van hun medewerkers effectief te benut-

ten en te stimuleren. Het voordeel is dat 

hierdoor het innovatievermogen van die 

organisaties blijvend wordt verhoogd. 

Medewerkers leren meedenken over ver-

nieuwing van processen, nieuwe produc-

ten of diensten en nieuwe markten. En 

als ze eenmaal ervaren dat hun ideeën 

en kennis worden benut, blijven ze dat 

innovatieve gedrag vertonen. 

Een dergelijke vernieuwing van de ar-

beidsorganisatie en maximale benutting 

van competenties met het oog op het ver-

hogen van innovatiekracht van die orga-

nisatie zijn goede voorbeelden van soci-

ale innovatie.

In dit boek staan verhalen uit dertien be-

drijven en instellingen. Het zijn drie in-

inle id ing:  
de innovatiekracht 
in organisat ies 
benutten
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dustriële bedrijven, vier bedrijven uit de 

zakelijke dienstverlening, drie instellin-

gen voor zorg en welzijn, twee instellin-

gen uit de publieke sector en een uit de 

semi-publieke sector, namelijk een ken-

nisinstelling. Deze organisaties zijn niet 

volgens een bepaald onderzoeksdesign 

bij elkaar gezocht en geselecteerd. Via 

het netwerk van het NCSI is gezocht 

naar bedrijven en instellingen met een 

goed verhaal. Het zijn inspirerende voor-

beelden van hoe je innovatie van onder-

op kunt organiseren. De spreiding over 

sectoren is toevallig tot stand gekomen, 

maar zorgt voor een mooie vertegen-

woordiging van diverse sectoren. 

Elk van de dertien hoofdstukken be-

schrijft aan de hand van een succesvol 

voorbeeld van een innovatie, hoe dat be-

drijf of die instelling dat georganiseerd 

heeft. Daarbij gaat het meestal om een 

idee van een of meer medewerkers. 

Meestal zijn deze medewerkers ook be-

trokken bij de verdere ontwikkeling van 

dat idee. De manier waarop het proces 

van ideeën genereren en innoveren ver-

loopt, verschilt per voorbeeld.

i deeënmanagement
Bij vijf van de dertien bedrijven of instel-

lingen is sprake van een vorm van idee-

enmanagement. Zij hebben een IT sys-

teem, intranet bijvoorbeeld, waarmee 

alle medewerkers een idee kunnen in-

brengen voor een verbetering in het pro-

ces of voor een vernieuwing van een pro-

duct of dienst. Soms worden er extra 

campagnes gehouden om mensen aan te 

sporen om ideeën in te leveren en in 

sommige gevallen kunnen collega’s ook 

op de ingebrachte ideeën reageren. Voor 

de manier van beoordelen hebben deze 

organisaties uiteenlopende methodes 

ontwikkeld. En ook de wijze waarop een 

goedgekeurd idee verder wordt ontwik-

keld, verschilt. 

De verhalen van deze vijf komen het eer-

ste aan bod. Het zijn: Tata Steel, 

Nedtrain, Gemeente Rotterdam, 

Waterschap De Dommel en Deloitte. 

crowd sourc ing
In de twee volgende organisaties gaat het 

om het benutten van kennis en ideeën 

van medewerkers voor het oplossen van 

bepaalde knelpunten of vraagstukken. Je 

zou hier van een vorm van interne ‘crowd 

sourcing’ kunnen spreken. Het voor-

beeld van de Veiligheidsdienst Noord 

Holland Noord kwam naar voren in  

een project van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken waarmee opgeroe-

pen werd ideeën aan te dragen om agres-

sie tegen functionarissen in publieke 
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dienst te voorkomen en te bestrijden. Bij 

TNO werd aan medewerkers om input 

voor de nieuwe vierjarenstrategie ge-

vraagd. 

ru imte door n ieuwe vormen 
van management en 
organ isat ie 

De laatste zes bedrijven of instellingen 

geven door nieuwe vormen van organisa-

tie en management ruimte aan en sti-

mulans voor meedenken over vernieu-

wing en voor ondernemend gedrag van 

medewerkers. De eerste in dit rijtje is 

Achmea waar de nieuwe verzekerings-

maatschappij InShared uit is ontstaan. 

Waste Treatment Technologies is een in-

genieursbureau dat nieuwe oplossingen 

voor afvalverwerking verkoopt en de  

medewerkers veel ruimte geeft. 

Hoppenbrouwers is een elektrotech-

nisch installatiebedrijf waar een coördi-

nator Verbeteren en Vernieuwen actief 

op zoek gaat naar ideeën en oplossingen. 

Bij De Hoop, een instelling voor versla-

vingszorg had een stafmedewerker een 

idee voor een training tegen agressie en 

hij kreeg uiteindelijk de ruimte om het 

idee uit te werken en in te voeren. Spirit, 

een instelling voor jeugdzorg en opvoed-

hulp heeft een langlopend project om in 

de organisatie een cultuurverandering 

teweeg te brengen die medewerkers aan-

spoort om veel meer initiatieven te ne-

men en cliëntgericht te werken. En bij 

InterfaceFLOR ten slotte, worden alle 

medewerkers geacht voortdurend alert te 

zijn op mogelijkheden om de productie 

van tapijttegels zo efficiënt en zo duur-

zaam mogelijk te doen; zij zijn in zelf-

sturende teams georganiseerd en heb-

ben ook een taak in het leveren van 

verbeteringsideeën en het meedenken 

en -werken met de ingenieurs die aan 

procesverbetering werken. 

type innovat ies
De innovaties die per hoofdstuk – bij 

wijze van voorbeeld – beschreven zijn, 

zijn vernieuwingen van het manage-

ment, van het proces of van producten of 

diensten. Procesvernieuwingen komen 

iets vaker voor dan de andere twee vor-

men. Bij de bedrijven in de zakelijke 

dienstverlening Deloitte, Achmea en 

Waste Treatment Technology betreffen 

de innovaties nieuwe diensten. Bij TNO 

en bij Spirit is dat ook het geval. Bij TNO, 

Spirit, Deloitte en Achmea is er gelijktij-

dig ook sprake van managementinnova-

tie. Bij de overige organisaties gaat het 

om procesvernieuwingen. Waarbij de 

vernieuwingen bij Nedtrain en in de ge-

meente Rotterdam niet alleen procesver-
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beteringen zijn maar ook verbeteringen 

voor het publiek. 

Mogen deze verhalen de lezer inspireren 

en aanzetten om in hun eigen organisa-

tie te zoeken naar passende vormen om 

de innovatieve kracht te benutten en te 

versterken. Dat is een sociale innovatie, 

niet in de laatste plaats omdat het enorm 

bijdraagt tot het vergroten van het werk-

plezier.
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Een medewerker van de dienst 

Stadstoezicht van de Gemeente 

Rotterdam vond de manier waarop ze 

aankondigden dat in een bepaald gebied 

betaald parkeren zou worden ingevoerd 

in strijd met hun eigen regels. Ze deden 

dat namelijk door bewoners een brief te 

sturen maar ook door flyers onder de rui-

tenwissers van geparkeerde auto’s te 

stoppen. Stadstoezicht is echter ook de 

dienst die boetes uitdeelt voor illegaal 

flyeren. Bovendien belandden veel van 

de flyers op straat, terwijl de dienst moet 

toezien op een schone stad. Ze bedach-

ten een oplossing: voortaan wordt het 

invoeren van betaald parkeren naast de 

brief, aangekondigd door middel van 

verrijdbare elektronische informatiebor-

den. Deze worden op wisselende, strate-

gische plekken in de wijk geplaatst. Het 

resultaat is minder vuil op straat en meer 

mensen die op de hoogte zijn van het 

nieuws. Er komen veel positieve reacties, 

vooral van bedrijven in de buurt, en er 

worden minder boetes uitgedeeld.

gemeente rotterdam 

elektronische 
parkeer informatie 
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van idee tot implementat ie
Dit is één van de voorbeelden van veran-

deringen die de gemeente Rotterdam 

heeft doorgevoerd naar aanleiding van 

ingediende ideeën op www.ideeencen-

trale.nl. Alle ambtenaren van de ge-

meente kunnen daar ideeën indienen 

die bijdragen aan een betere in- en ex-

terne dienstverlening en efficiëntere en 

effectievere werkprocessen. De ideeën 

worden door innovatiemanager Philo 

Spruit verder geleid in het proces. Eerst 

worden ze uitgezet bij materiedeskun-

digen voor een inhoudelijk advies. Iedere 

medewerker kan worden gevraagd als 

materiedeskundige. De materiedeskun-

dige kijkt of het idee haalbaar en reali-

seerbaar is, of er toevallig al aan gewerkt 

wordt of dat het gekoppeld kan worden 

aan andere ideeën. Vervolgens wordt het 

voorgelegd aan het ideeënteam bestaan-

de uit vier directeuren. Zij besluiten of 

een idee wordt uitgevoerd of niet. Als het 

idee wordt uitgevoerd wordt er opdracht 

gegeven aan de directie van de dienst 

waarop het idee betrekking heeft om er 

verder mee aan de slag te gaan. 

baten en lasten
De indiener van een ingevoerd idee mag 

een waardebon uitzoeken uit een bon-

nenboekje. De indiener van een afgewe-

zen idee krijgt ook een aardigheidje en 

een bedankbriefje voor de getoonde be-

trokkenheid. Één keer per jaar is er een 

wedstrijd voor het beste idee. Uit de in-

zendingen worden zes ideeën genomi-

neerd, waarvan een filmpje op het intra-

net wordt geplaatst. Medewerkers mogen 

stemmen en er is een jury bestaande uit 

de gemeente secretaris, een wethouder 

en een ondernemer. De indieners van de 

drie beste ideeën krijgen een geldbedrag 

van duizend, tweeduizend en driedui-

zend euro netto mee naar huis. 

i deeëncentrale
•	 	Online	ideeënmanagementsysteem	

www.ideeencentrale.nl	gezamenlijk	

initiatief	van	gemeenten	Dordrecht,	

Zwolle,	Oss,	Rotterdam	en	het	

Ministerie	van	Binnenlandse	Zaken	

en	Koninkrijksrelaties

•	 	In	Rotterdam	gestart	in	februari	

2009

•	 	In	december	2010	waren	er	

300 ideeën	ingediend	waarvan	

40 uitgevoerd

•	 	1	innovatiemanager

•	 	4	ambassadeurs

•	 	Geen	eigen	financiën
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De baten voor de organisatie zijn minder 

specifiek uit te drukken, omdat er geen 

nulmetingen worden gedaan en veel 

voordelen, zoals een betere dienstverle-

ning, niet gemakkelijk in cijfers zijn uit 

te drukken. De lasten zijn evenmin een-

duidig. Er is geen centraal budget voor 

innovaties. De lasten komen te liggen bij 

de directie die er ook de baten van gaat 

ondervinden. Deze directie moet de in-

novatie uit eigen budget invoeren. 

Hierdoor kan het voorkomen dat een in-

novatie pas heel laat, of uiteindelijk niet, 

wordt ingevoerd. De budgetten zijn im-

mers al vastgesteld aan het begin van het 

jaar.

toekomstperspect ief
Na ruim twee jaar ervaring met het hui-

dige systeem is Philo Spruit bezig met 

een toekomstvisie. Ze ziet dat er succes-

sen zijn geboekt ondanks het ontbreken 

van een communicatiecampagne of een 

eigen budget. Ze wil graag dat er meer 

ideeën binnenkomen die een wezenlijk 

effect hebben op het verbeteren van de 

dienstverlening of het functioneren van 

de organisatie. Nu blijven de ideeën wat 

te veel hangen in het verbeteren van 

(kleine) facilitaire zaken. Dat is ook be-

langrijk maar zet relatief weinig zoden 

aan de dijk. Daarnaast wil ze graag dat 

indieners van ideeën hun idee wat verder 

uitwerken en doordenken voordat ze het 

indienen. Dan is de kans dat het gereali-

seerd wordt ook aanzienlijk groter. 

Het idee is om ook thema-acties te gaan 

houden. Daarbij wordt medewerkers ge-

richt gevraagd om bij te dragen aan de 

oplossing van een concreet onderwerp. 

De aanpak is ook anders. Deelnemers 

mogen zich inschrijven en doen vervol-

gens mee aan een brainstorm. Daarna 

worden verschillende oplossingsrichtin-

gen verdeeld over groepjes om verder uit 

te werken en te presenteren. Hiermee 

hoopt ze andere medewerkers bij het in-

noveren te betrekken. Tot nu toe zijn het 

vooral de uitvoerende medewerkers die 

ideeën indienen. Met de thema acties 

hoopt ze ook de meer beleidsmatige 

ambtenaren aan te sporen om mee te 

denken over innovaties.

Onlangs is besloten om het innovatie-

management versneld decentraal te gaan 

verankeren in de organisatie. Momenteel 

werkt Philo hier een opzet voor uit op ba-

sis van de toekomstvisie. Waarom is het 

voor Rotterdam belangrijk om een inno-

vatieve organisatie te worden? Rotterdam 

heeft een aantal ambities om de organi-

satie te hervormen en zo de dienstverle-
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ning aan de burger en de eigen efficiency 

te verbeteren. Dit alles moet gebeuren in 

een tijd waarin de financiële middelen 

beperkt zijn. Door in te zetten op innova-

tie en creativiteit en medewerkers actief 

uit te dagen en te betrekken bij het oplos-

sen van vraagstukken, wordt het moge-

lijk om met minder mensen in minder 

tijd toch meer te doen en een beter pro-

duct af te leveren.

i deeëncentrale 2.0
Samen met de andere partners in de lan-

delijke ideeëncentrale is een nieuwe 

website ontwikkeld die meer gebruik 

maakt van web 2.0 toepassingen. Zo zijn 

de ingediende ideeën niet meer alleen 

zichtbaar voor deelnemende organisaties 

maar ook voor mensen daarbuiten. 

Deelnemers kunnen ook een profiel aan-

maken en meer aan kennisdeling doen. 

Ingediende ideeën kunnen dan ook door 

de community worden opgepakt in 

plaats van door de organisatie waar de 

indiener voor werkt. In de verre toe-

komst wordt de centrale mogelijk ook 

opengesteld voor burgers. Binnenkort 

gaat ook de hele Rijksoverheid gebruik 

maken van de Ideeëncentrale.

i dee publ iekszaken
	Vragen	die	niet	direct	door	14010	

kunnen	worden	beantwoord,	werden	

eerst	doorgezet	via	een	terugbelnotitie	

naar	de	backoffice.	Deze	vragen	

kwamen	ook	terecht	bij	baliemedewer-

kers,	die	op	veel	dagen	niet	aan	

terugbellen	toekwamen,	wat	leidde	tot	

boze	burgers	en	nog	meer	terugbelnoti-

ties	à	11	euro.	Nu	worden	de	notities	

afgehandeld	door	mensen	die	niet	aan	

de	balie	werken	en	wordt	er	door	de	

manager	gestuurd	op	afhandelen	van	

de	notities.
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