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Het eerste artikel (nummer 9 – 2011) be-
schreef vijf ontwerpdilemma’s rondom 
sociale innovatie bij NS. Dit artikel 
maakt het tiental vol en behandelt vijf 
dilemma’s die specifiek op het HRM-ter-
rein liggen. Wat blijkt? Het valt niet mee 
om aan sociale innovatie betekenis te 
 geven. Ondanks dat het onderwerp ver-
ankerd is in, volgens AWVN, de meest 
innovatieve cao van 2007. Sociale inno-
vatie kreeg vorm in onderwerpen als 
werktijden, zelfroosteren, leiderschap en 
diversiteit. Het procesteam maakt vier 
jaar later de balans op in de Gids voor 
Personeelsmanagement.

Voor sommigen raakt sociale inno-
vatie aan een brede maatschappe-
lijke onderstroom. Het speelt zich 

af op het niveau van overtuigingen. Het 
centraal stellen en uitdiepen van (arbeids)
relaties zal leiden tot meer welzijn en wel-
vaart. Via emancipatie wordt gedrag dat 
voortkomt uit angst of onzekerheid gere-
duceerd.  Hiervan profiteren mensen en 
bedrijven en het bevordert uiteindelijk 
ook de maatschappelijke samenhang. 
Anderen zien in sociale innovatie bouw-
stenen voor een positief economisch con-
currentiemodel dat een nieuw alternatief 
vormt voor de Angelsaksische aanpas-
singsstrategie van de afgelopen decennia 
die vooral gebaseerd was op flexibilisering 
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en kostenreductie. Weer anderen benade-
ren sociale innovatie meer opportunis-
tisch of gedreven uit bittere noodzaak. Het 
is er in hun ogen op gericht om arbeids-
productiviteit te verhogen of in te spelen 
op een krappe arbeidsmarkt. 
Al deze betekenissen sluiten elkaar zeker 
niet uit. Binnen NS zijn deze opvattingen 
ook allemaal vertegenwoordigd.  Beteke-
nisgeving aan het begrip is uitermate be-
langrijk. Het vormt immers de centrale ge-
dachte waarmee concrete initiatieven 
worden ontplooid.

6. Revolutie of evolutie. Dit di-
lemma heeft betrekking op de snelheid, de 
impact en de toon van het veranderings-
proces. Revolutie leidt tot chaos en moge-
lijke verstoring van verhoudingen. Ook 

Snel besparing 
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zijn revolutionair doorgevoerde verande-
ringen vaak niet duurzaam. Elke revolutie 
kent zijn contrarevolutie. Maar revolutie 
zorgt vanwege het wenkend perspectief 
wel voor duidelijkheid, aandacht en ener-
gie. Wordt de verandering meer evolutio-
nair aangepakt, dan bestaat het gevaar dat 
de boodschap onduidelijk wordt en dat 
mogelijke belangenconflicten worden ver-
doezeld. De heersende cultuur zal over-
gaan tot de orde van de dag als ook ‘deze 
hype’ weer is overgewaaid. Wel geeft een 
evolutionaire aanpak meer ruimte voor 
verschillende snelheden binnen de orga-
nisatie. Het borgt een diepere verankering 
van de beoogde cultuurverandering. 
De weg naar volwassen arbeidsrelaties 
wordt bij NS voorzichtig doorlopen. Re-
den hiervoor is dat je binnen NS gemak-
kelijk kan vervallen in klassieke tegenstel-
lingen en dit wordt door niemand 
wenselijk geacht. Bij de bekende discussie 
over ‘het rondje om de kerk’ in 2000 is eer-
der gebleken dat te radicale veranderpro-
cessen de arbeidsrelatie op scherp kunnen 
zetten. In de praktijk kleeft er echter wel 
een aantal risico’s aan een voorzichtige, 
evolutionaire aanpak. Zo kan het onder-
werp (te) vrijblijvend worden. Door de 
waan van de dag neemt de focus af en wor-
den principes niet zo nauw meer geno-
men. Zo wordt bijvoorbeeld duurzame in-
zetbaarheid ondergeschikt aan de inzet en 
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capaciteit op korte termijn. Medewerkers 
kunnen maar mondjesmaat worden vrij-
gemaakt om te participeren in pilot-tra-
jecten of de deelname hieraan gaat ten 
koste van andere zaken. In de praktijk 
konden sommige deelnemers aan talent-
ontwikkeling alleen deelnemen wanneer 
dat met tijd van het normale werkoverleg 
werd gecompenseerd.
Daarnaast zette de economische crisis de 
aandacht op sociale innovatie extra onder 
druk. Kostenreductieprogramma’s berus-
ten veelal op klassieke instrumenten. Het 
belang van snel de beoogde besparing re-
aliseren, won het van de kans om juist 
deze trajecten in te richten volgens sociaal 

innovatieve principes. De meest succes-
volle manier om dit te voorkomen is het 
duurzaam borgen van en blijven focussen 
op de grondgedachte van sociale innova-
tie. Dit vraagt om een besef bij betrokken 
partijen dat de winsten niet altijd direct te 
verzilveren zijn en veranderingen lang du-
ren. Wanneer dit in het verwachtingenma-
nagement niet helder is, zal dit leiden tot 
verlies van energie, focus en geloofwaar-
digheid.

7. Project of proces? Een project-
aanpak zorgt voor structuur en voorspel-
baarheid. Het is geschikt binnen hiërarchi-
sche organisaties. De projectaanpak neigt 

echter naar instrumentalisme waardoor 
gedrag en waardendimensies in gedrang 
kunnen komen. Een procesaanpak is dif-
fuser en minder voorspelbaar.  Ze kent een 
netwerkorganisatie als haar natuurlijke 
omgeving. Voor een cultuurverandering 
lijkt de procesaanpak dan ook het meest 
voor de hand te liggen. 
Er is binnen NS zeer uitdrukkelijk geko-
zen om bij sociale innovatie te werken vol-
gens een procesaanpak. Geen voor de 
hand liggende keuze omdat NS van ouds-
her een organisatie is met een duidelijke 
hiërarchie en daardoor meer gewend is 
aan blauwdrukken en een projectmatige 
aanpak. Het is de overtuiging van het pro-

wie zet de wissel om bij NS?
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cesteam dat een projectmatige aanpak niet 
past bij de ambitie van sociale innovatie. 
Want sociale innovatie gaat uit van een ei-
gen verantwoordelijkheid en vertrouwen/
ruimte om zelf invulling te geven aan de 
arbeidsrelatie.
Het procesteam heeft daarnaast ervaren 
dat het belangrijk is om op delen ook te 
kiezen voor een meer projectmatige aan-
pak om borging te garanderen. In een be-
langrijk deeltraject, genaamd ‘over je toe-
komst gesproken’, is dan ook gekozen voor 

een mix van project en proces. Dit traject 
had als doel om het gesprek over inzet-
baarheid tussen medewerker en manager 
op gang te brengen.  Een eerste pilot is met 
veel ruimte voor eigen inbreng opgestart. 
Medewerkers, managers, medezeggen-
schap en sociale partners kregen de ruim-
te om hier zelf richting aan te geven en te 
ervaren wat het gesprek inhield. De resul-
taten zijn uitgebreid geëvalueerd en deze 
resultaten hebben geleid tot heldere keu-
zes die zeer projectmatig zijn geïmplemen-

teerd in bijvoorbeeld opleidingstrajecten 
voor teammanagers. Deze laatste stap is 
bij andere trajecten wel eens achterwege 
gebleven, dat leidt dan merkbaar tot min-
der borging in de continuïteit. 

8. Believers of non-believers. 
Boodschap en activiteiten richten op be-
lievers levert energie op. Zij zijn ontvan-
kelijk voor het verhaal en gaan er graag 
mee aan de slag. Het idee is om via een 
olievlekstrategie de dominante cultuur 

Rondje om de kerk zette arbeidsrelaties bij NS op de agenda.
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binnen de organisatie te vervangen. Ge-
vaar van deze aanpak is dat plekken met 
weerstand worden vermeden; het voort-
durend herbevestigen van energie tussen 
believers wordt een opdrogende rivier als 
er geen dijken doorbreken. Het betrekken 
van non-believers kan de legitimiteit ver-
groten en levert nieuwe rolmodellen op 
voor het veranderingsproces.  Nadeel van 
deze aanpak is dat de kans groot is dat 
door klassieke tegenstellingen ambities in 
de kiem worden gesmoord. 
Bij de start van het project zijn binnen NS 
ambassadeurs gezocht bij de verschillen-
de bedrijfsonderdelen die duidelijk in de 
categorie believers te plaatsen zijn. Ener-
giegevende evenementen zorgden voor ex-
tra inspiratie. Belangrijk is dat deze am-
bassadeurs ook verantwoordelijkheid 
krijgen en nemen onder het motto ‘prac-
tice what you preach’. Dit blijkt in de prak-
tijk niet altijd even makkelijk. Dat heeft 
het procesteam zelf ook ervaren. Vanuit de 
gedachte te willen sturen op overtuiging 
in plaats van macht is in een later stadium 
toch rekening gehouden met meer positi-
onele vraagstukken. Vanuit de eigen legi-
timering ontstond behoefte om te werken 
aan concrete producten. Ook bleken de le-
den van het procesteam zekerheid te zoe-
ken toen het eigen werk in het gedrang 
kwam. De praktijk is weerbarstig. Het gaat 
in de kern om het aanleren van nieuwe re-
laties. Een nieuwe relatie op basis van we-
derkerig perspectief kun je alleen in de 
praktijk ervaren en moet je voortdurend 
onderhouden en aanscherpen.  Het gelo-
ven en verkondigen is één, er zelf naar le-
ven blijkt in de praktijk niet altijd even 
makkelijk te zijn.

9. HRM of business? Een cao-af-
spraak komt de organisatie binnen via 
HRM. De focus wordt dan gelegd op inno-
vatie van de organisatie. Deze route biedt 
expertise en mogelijkheden en zet HRM in 
de lead van het strategisch veranderproces. 
Als de aanzet voor sociale innovatie uit de 
businessgedachte komt, dan spreken we 
eerder van organisatie van de innovatie. 
Het voordeel hiervan is dat de focus meer 
automatisch verankerd is in de top en de 
lijn van de organisatie. De taal van de da-
gelijkse business wordt op de werkvloer be-
ter verstaan dan HR-jargon over inzetbaar-
heid of employability. Mogelijk risico 
daarvan is echter weer dat de focus op de 
zachte en relationele kant verdwijnt.
Het procesteam is bij NS geplaatst in de 

kolom personeel & organisatie van de hol-
ding. Vanuit deze positie was de eerste uit-
daging om de directeuren P&O van de 
verschillende bedrijfsonderdelen, mee te 
nemen in het gedachtegoed. Deze moes-
ten op hun beurt de overige directeuren 
van de verschillende bedrijfsonderdelen 
aanhaken om het gedachtegoed in de lijn 
uit te rollen. De discussie over sociale in-
novatie is hierdoor vooral in de P&O-ko-
lom gevoerd.  De vraag is of door deze 
keuze de uitkomsten voldoende zijn door-
gedrongen tot de lijnorganisatie. Om in 
het bedrijf ook buiten de P&O-kolom vol-
doende legitimiteit te krijgen, is het be-
langrijk dat het onderwerp wordt veran-
kerd in de strategie van het gehele bedrijf.  
Als het thema sociale innovatie deel uit-
maakt van de kernstrategie wordt het ook 
voor collega’s van buiten P&O belangrijk 
om hier invulling aan te geven. Daarnaast 
bleek het noodzakelijk om aan te haken bij 
de vraag hoe het thema de lijnmanager 
helpt in zijn dagelijks werk. Zo geloven zij 
best dat bijvoorbeeld het vergrijzingspro-
bleem vraagt om sociale innovatie. Maar 
het risico is groot dat zij denken mee te 
doen aan een project van de staf op het 
hoofdkantoor. De manager vindt sociale 
innovatie echt interessant als hij ervaart 
dat de ontwikkeling van arbeidsrelaties 
voor hem op korte termijn voordelen 
 oplevert bij het realiseren van zijn doel-
stellingen. Bij voorkeur zonder al te veel 
investeringen in tijd en geld.

10. Confronterend of verlei-
dend? Voor werknemers betekent soci-
ale innovatie meer ruimte voor, en meer 
investeren in de eigen ontwikkeling; maar 
ook het nemen van verantwoordelijkheid 
en het dragen van risico’s in de nieuwe ar-
beidsrelatie. Het sterk benadrukken van 
de laatste kant kan leiden tot weerstand. 
Sociale innovatie wordt dan gezien als de 
klassieke wolf (flexibilisering) in schaaps-
kleren. Te eenzijdige nadruk op de inves-
teringskant verkoopt sociale innovatie 
echter als een halve waarheid. Het kan dan 
beschouwd worden als een recht dat werk-

nemers (eindelijk) toevalt nadat ze steeds 
verder zijn vervreemd van hun werk. Het 
luistert dus nauw om de taal en de bood-
schap van sociale innovatie zo te brengen 
dat werkgever en werknemer invulling 
kunnen geven aan de wederkerigheid in 
hun relatie. 
Bij NS werd de term sociale innovatie al 
snel vervangen door ‘investeren in men-
sen’. Hiermee dreigde de wederkerigheid 
verloren te gaan. In de praktijk manifes-
teerde zich dit bijvoorbeeld rond het on-
derwerp EVC. Gepresenteerd als een mo-
gelijkheid om relatief ‘makkelijk’ een 
formeel diploma te halen, haakten veel 
werknemers af toen duidelijk werd wat ze 
er zelf voor moesten doen. Positief voor-
beeld zijn de initiatieven die genomen zijn 
om de kwaliteit van gesprekken tussen 
manager en medewerker te verbeteren. 
Hierbij zijn zowel de manager als de me-
dewerker voortdurend aangesproken op 
hun eigen verantwoordelijkheid. Het werd 
daardoor normaler om elkaar te bevragen 
op verwachtingen, afspraken en gedrag.

Deel 1 van deze korte serie behandelde vijf 
ontwerpdilemma’s bij implementatie van 
sociale innovatie en de keuzes die NS 
daarin maakte. Deel 2 gaat in op vijf HRM-
dilemma’s en de uitkomst daarvan in de 
praktijk. Al met al rijst het beeld op van 
een organisatie waarin men ondanks 
maatschappelijke druk, crisis en natuurlij-
ke weerstand tegen verandering zorgvul-
dig heeft geprobeerd de klassieke arbeids-
verhoudingen bij de spoorwegen om te 
vormen tot moderne arbeidsrelaties. Re-
cent heeft NS een nieuwe cao afgesloten. 
Deze gaat verder op de ingeslagen weg. De 
Gids voor Personeelsmanagement blijft dit 
proces graag volgen.

De auteurs Huib Bartels, Paulette vd 
Broek, Jochem Dijckmeester, Jasperina 
Copier en ilse Boontje behoorden tot 
het team sociale innovatie NS. Michel 
Donners  werkt bij a-advies.

Geloven en verkondigen is 
één.  
Er zelf naar leven, blijkt in de 
praktijk niet zo makkelijk.


