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Hoe geven uiteenlopende organisaties in 

Nederland vorm aan sociale innovatie? 

Wat zijn hun ervaringen en wat kunnen 

bedrijven in de Rotterdamse haven, 

maar ook elders, daarvan leren? Dat 

zijn de vragen waar deze publicatie 

antwoord op geeft. Na een samenvatting 

en introductie worden rode draden uit 

de praktijkvoorbeelden behandeld, dan 

de lessen die daaruit geleerd kunnen 

worden en tot slot wordt ingezoomd op 

de afzonderlijke voorbeeldbedrijven.

Ideeëncoöperaties, kraamkamers, 

empowerment, zelfsturende teams, 

mede-eigenaarschap: op allerlei 

manieren proberen organisaties 

innovatie te stimuleren, concurrerender 

te worden en geluk op de werkvloer 

te brengen. Dat gebeurt met vallen en 

opstaan, maar zorgt vaak voor opvallend 

positieve resultaten, zoals omzetgroei 

en een lager verzuim. Rick Hollen 

en Niels van der Weerdt beschrijven 

en analyseren in deze publicatie 

de ervaringen van negen sociaal-

innovatieve organisaties in Nederland.
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Samenvatting 

Bedrijven in de Rotterdamse haven staan ingrijpende veranderingen te wachten door 
onder meer de voortschrijdende digitalisering en de energietransitie. Innovatie is 
daarom van het grootste belang. Het draait daarbij niet alleen om technologische 

maar ook om sociale innovatie: andere manieren van werken, organiseren, managen en 
samenwerken. Uit eerder onderzoek bleek dat sociaal-innovatieve bedrijven gemiddeld 
beter presteren dan niet-innoverende bedrijven of bedrijven die eenzijdig investeren in 
technologische innovatie. Medewerkers zijn er meer betrokken, zijn ondernemender en 
productiever, doen bevlogener hun werk en stellen zich flexibeler op naar klant, collega 
en werkgever. Alle reden om als Rotterdamse haven volop in sociale innovatie te investe-
ren. Maar dit is geen vanzelfsprekendheid. Veel bedrijven kunnen wel wat inspiratie ge-
bruiken en misschien leren van sociaal-innovatieve organisaties buiten de havengrenzen.

 Om die reden is in opdracht van RISI het onderzoek ‘Sociale innovatie in de praktijk’ 
uitgevoerd door het Amsterdam Centre for Business Innovation. Het onderzoek richt de 
schijnwerper op negen sociaal-innovatieve bedrijven: Aldowa, Centrient Pharmaceuticals’ 
ZOR-f, Rebel, Rijkswaterstaat, Cordaan, Croonwolter&dros, Incentro, YoungCapital en 
Resato. Zij onderscheiden zich onder meer op het vlak van leiderschap, autonomie,  
medewerkersparticipatie en organisatiecultuur. De voornaamste bevindingen van het  
onderzoek zijn:

Leiderschap
In plaats van een directieve, top-down manier van leidinggeven maken de meeste voor-
beeldorganisaties gebruik van dienend leiderschap. Leidinggevenden sturen niet of nau-
welijks maar faciliteren, coachen en bewaken de interne cultuur. Soms is er sprake van 
gedeeld leiderschap, zoals bij Rebel. Bij Cordaan en YoungCapital gaat veel aandacht uit 
naar de medewerkers op de werkvloer, bij Rijkswaterstaat naar hun ideeën.

Autonomie
Medewerkers hebben veel vrijheid om zelf beslissingen te nemen over de inhoud en 
planning van hun werk. Dat geldt in het bijzonder voor organisaties die met zelfsturende 
teams werken. Soms, zoals bij Aldowa, beslissen medewerkers mee over kapitaalinves-
teringen. Verschillende organisaties hebben structuren – zoals een ideeëncoöperatie of 
kraamkamers – om eigen ideeën uit te werken. 
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Medewerkersparticipatie
Bij Croonwolter&dros krijgen monteurs zeggenschap over de projectuitvoering en de 
ruimte om hun bouwkeet naar eigen behoefte in te richten. Bij andere bedrijven praten 
medewerkers mee over de strategische koers. Rebel kent financiële medewerkerspartici-
patie. Daarnaast wordt veel ‘mentaal eigenaarschap’ aangetroffen: de overtuiging dat de 
organisatie óók van de medewerkers is.

Organisatiecultuur
De meeste voorbeeldorganisaties kennen een uitgesproken bedrijfscultuur. Het manage-
ment speelt een grote rol in het creëren en bewaken van die cultuur. Er is veel aandacht 
voor zaken als geluk, veiligheid, gezondheid en verbondenheid. Het wordt belangrijk 
gevonden dat medewerkers zich ontwikkelen en zelf initiatieven nemen. Fouten maken 
mag, ze worden soms zelfs gevierd.

Organisatiedoelstellingen
De meeste voorbeeldorganisaties kennen een uitgesproken bedrijfscultuur. Het manage-
ment speelt een grote rol in het creëren en bewaken van die cultuur. Er is veel aandacht 
voor zaken als geluk (Incentro), veiligheid (Resato), gezondheid en verbondenheid 
(YoungCapital). Het wordt belangrijk gevonden dat medewerkers zich ontwikkelen en 
zelf initiatieven nemen. Fouten maken mag, ze worden bij Rebel zelfs gevierd. 

Teamgrootte
Veel van de onderzochte bedrijven werken met cellen of teams. Doorgaans zijn die 
tussen de tien en 25 man/vrouw groot. Worden teams groter, dan gaan ze stroever func-
tioneren, verwatert het mede-eigenaarschap en de aandacht voor het individu. Zijn de 
teams te klein, dan gaan teamleden mogelijk te ‘klein’ denken en kunnen problemen 
ontstaan bij de planning.

Zelfsturing
Zelfsturing bij de onderzochte organisaties varieert van zelfroosteren tot werken zonder 
teamleiders. Elke organisatie zoekt naar een passende vorm. Bij Cordaan Thuiszorg en 
Incentro werd de invoering van zelfsturende teams teruggedraaid, onder meer omdat 
medewerkers er ontevreden over waren of er niet aan toe waren.

Uit de voorbeeldcases kunnen onder meer de volgende lessen worden getrokken voor de 
Rotterdamse haven:

Vertrouwen als basis
Bij Aldowa zijn werknemers multi-inzetbaar. Een operationele medewerker kan ten 
minste drie verschillende machines bedienen en elke machine kan door ten minste drie 
medewerkers worden bediend. Dat levert voor het bedrijf meer flexibiliteit op en voor 
de medewerkers meer variatie. In de haven kunnen werkgevers taken verrijken of me-

SAMENVATTING
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dewerkers zelf laten bepalen in welke drie taken of machines zij zich bekwamen. Dat 
vereist vertrouwen, maar versterkt dat ook.

 
Zelfsturing in het veld, management aan de zijlijn
Centrient Pharmaceuticals’ ZOR-f leert dat taken binnen een ploeg prima door de me-
dewerkers zelf kunnen worden verdeeld: niet alleen operationele taken, maar ook bij-
voorbeeld personeelszaken of veiligheid. Als medewerkers verantwoordelijk worden 
gemaakt voor een bepaald aandachtsgebied, verrijkt dat hun taak en vergroot dat hun 
zelfstandigheid. De organisatie bespaart ermee op de kosten van shiftleaders. 

Financiële participatie
Het bewaken van gemeenschappelijke doelen is eenvoudiger als iedereen aandeelhou-
der is. Aandelenparticipatie door werknemers, zoals bij Rebel, is het verkennen waard. 
Mede-eigenaarschap komt ten goede aan het gevoel van betrokkenheid en stimuleert 
medewerkers zich in te zetten voor betere bedrijfsprestaties. Met een financieel parti-
cipatieplan kunnen werkgevers zich op een krappe arbeidsmarkt onderscheiden in de 
strijd om talent.

Ideeën moet je faciliteren
Ruimte geven aan medewerkers om verbeteringen in processen en werkwijzen door te 
voeren, werkt heel goed met operationeel personeel. Het is wel zaak het ophalen, uitwer-
ken en verwezenlijken van ideeën te structureren. De ideeëncoöperatie van Rijkswater-
staat leert dat het stimulerend werkt als er concrete middelen en ondersteuning worden 
geboden waardoor medewerkers zelf aan de slag kunnen met de voorgestelde verbete-
ringen. Innovatiecoaches, ideeënmakelaars en startkapitaal zijn ook goede hulpmidde-
len. Een bedrijfsbreed innovatieprogramma kan de verbinding tussen medewerkers en 
het concurrentievermogen versterken. 

Participatieve organisatieontwikkeling
Voor zelfsturing moeten de voorwaarden aanwezig zijn, zoals een faciliterend hoofdkan-
toor en medewerkers die extra verantwoordelijkheden aan kunnen. Wordt aan die voor-
waarden niet voldaan, dan zijn andere vormen nodig. Op z’n minst moet oprecht worden 
geluisterd naar medewerkers. Van Cordaan leren we dat inspraak en meedenken heel 
goed georganiseerd kunnen worden met moderne communicatiemiddelen. De werkvloer 
kan ook prima meebepalen wie de rol van teamleider past. 

Bezint eer ge begint
Hoewel het sociale innovatie-experiment van Croonwolter&dros nog in volle gang is, 
valt van de opzet wel al het nodige te leren. Zo is er veel aandacht voor de selectie van 
de medewerkers. De ontwikkelkamer houdt voortdurend contact met het experiment, 
om snel bij te kunnen sturen en obstakels weg te nemen. Directie en lijnmanagement 
zijn nauw betrokken. Dat maakt de kans van slagen een stuk groter.

SAMENVATTING
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Experimenteer continu met sociale vernieuwingen
Incentro heeft de focus gelegd op geluk op het werk. Dat heeft het bedrijf geen wind- 
eieren gelegd. Autonomie en flexibiliteit in werktijd en -plaats vormen hierbij een vrucht-
bare voedingsbodem. Voorwaarde is wel dat medewerkers de bijbehorende verantwoor-
delijkheden niet als een extra belasting ervaren; dan daalt het geluksgevoel juist. De 
werkgever moet teams en medewerkers zo nodig ontzorgen. Belangrijk is dat er voortdu-
rend gezocht blijft worden naar een passende vorm. Ook leren we van Incentro dat func-
tioneringsgesprekken niet per se met een leidinggevende gehouden hoeven te worden: 
naaste collega’s kennen je het best.

Zorg voor groeidenken en bewaak dat
Een belangrijk cultuuraspect van YoungCapital is de aandacht voor groeidenken. Het 
bedrijf gelooft erin dat iedereen zichzelf steeds blijft verbeteren en ontwikkelen. Interne 
coaching en begeleiding en een veilige omgeving bevorderen dat. Ook het benadrukken 
van waarden als geluk, gezondheid en verbinding dragen hieraan bij. Bij werving en 
selectie kan gekeken worden of sollicitanten zelf ook geloven in voortdurende ontwik-
keling. Dit maakt het makkelijker om ze op te leiden voor de functie-eisen van de toe-
komst. 

Draag familiewaarden uit ter identiteitsversterking
Het niet-familiebedrijf Resato legt sterk de nadruk op familiewaarden. Uit eerder on-
derzoek blijkt dat die een belangrijke factor zijn bij het presteren van familiebedrijven. 
Ze versterken de identiteit van de organisatie en de betrokkenheid en loyaliteit van de 
werknemers. Typische familiewaarden zijn openheid, ondernemerschap, bescheiden-
heid, eerlijkheid, om elkaar geven en degelijkheid. Zulke waarden werken samenbindend 
in tijden van sterke groei en dragen bij aan stabiele langetermijnrelaties met klanten.
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Willem Hop, inmiddels op-
geklommen tot Area Direc-
tor Zuid-Nederland, heeft 
YoungCapital hard zien 
groeien sinds hij er elf jaar 
geleden begon als recruiter.

Ineke Kooistra, 
CEO en groot voor-
stander van die-
nend leiderschap.
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26  Bron: website YoungCapital. 
27  Deels bestaand uit salaris van personen die via YoungCapital bij een klant werken. - 
Bron: RTLZ (30 januari 2019).

YoungCapital
Je begint als vacaturewebsite voor studenten 

op een zolderkamer en zet negentien jaar 

later bijna een half miljard euro om. En toch 

spreek je nog steeds de taal van de jongeren. 

Hoe krijg je dat voor elkaar? Behalve structuur 

zijn heldere bedrijfswaarden belangrijk, laat 

YoungCapital zien.

In 2000, toen internet steeds verder opkwam, richtten drie studenten vanuit hun zolder-
kamer StudentenWerk op, een online vacaturesite voor studenten. Op een dag had één 
van de oprichters een werkgever aan de lijn die vroeg of ze ook aan uitzenden deden. 

‘Jazeker,’ was zijn antwoord, om vervolgens te roepen: ‘Jongens, we gaan uitzenden!’26 
Het betekende de geboorte van YoungCapital, een uitzendbureau gespecialiseerd in (bij)
banen voor studenten, starters en young professionals. Naast uitzenden en payrolling – 
waarbij het personeel van klanten op papier in dienst wordt genomen – richt het bedrijf 
zich op werving en selectie, detacheren en opleiden. Inmiddels staat de medewerkerstel-
ler op ruim 1.300 en is de omzet organisch gegroeid tot 465 miljoen in 201827, ondanks de 
krapte op de arbeidsmarkt. Eind 2018 nam het bedrijf de failliete online vacaturebank 
Jobbird.com over en ook anno 2019 blijft YoungCapital groeien.

Aandacht, coaching en ruimte voor het jonge talent

YoungCapital spreekt de taal van jongeren en weet deze doelgroep goed te bereiken, ook 
vanwege het sterk gedigitaliseerde recruitmentproces. Enkele voorbeelden: werven via 
social media, mobiel solliciteren (met videosollicitatie-optie), een beschikbaarheidsapp 
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en het inwerken van nieuwe uitzendkrachten met een mobile onboarding-programma 
met een virtuele collega. Mede dankzij de slimme inzet van digitale technologie en het 
grote online bereik is de omzet van het bedrijf de afgelopen jaren fors gegroeid: 43 pro-
cent in 2018, 60 procent in 2017 én 2016, 28 procent in 2015. De groei is te merken op de 
vestigingen. Zo is het aantal teams binnen de vestiging Utrecht in drie jaar tijd verdrie-
voudigd. De gemiddelde leeftijd is 27 jaar. Er lopen steeds nieuwe medewerkers in de 
teams rond: ‘We nemen elke maand vijftig man aan omdat we zo groeien,’ aldus Ineke 
Kooistra, CEO van YoungCapital sinds 2013.

Bij YoungCapital gelooft men in een structuur waarbij vestigingen worden opgedeeld in 
kleine cellen (teams) van grofweg tien personen, en waarbij te grote vestigingen worden 
opgesplitst. Zodoende zijn er in Amsterdam inmiddels al vijf vestigingen. In totaal telt het 
bedrijf nu bijna dertig vestigingen verspreid over heel Nederland. Ook zijn er vestigingen in 
andere Europese landen. De meeste medewerkers zijn recruiter. Iedere vestiging heeft een 
vestigingsmanager. Daarnaast wordt vaak nog een soort van meewerkend voorman (team-
lead) tussen de recruiters gezet met het oog op het vergroten van de organisatorische 
beheersbaarheid. Behalve dat een teamlead de vestigingsmanager ondersteunt en coach 
is van de recruiters, bewaakt hij of zij ook de specifieke bedrijfscultuur, het YoungCapital- 
DNA. Deze rol is ook bedoeld om de vestigingsmanagers van de toekomst in te werken.

De cellenstructuur en het werken met teamleads maken het mogelijk om alle eigen 
medewerkers genoeg aandacht, begeleiding en coaching te geven. Dat staat volgens 
Willem Hop, regiomanager Midden-Nederland ten tijde van het gesprek en inmiddels 
Area Director Zuid-Nederland, het meest centraal in de cultuur en het succes van 
YoungCapital. Dit is ook de reden dat het bedrijf relatief veel managers (inclusief team-
leads) rond heeft lopen: circa vijftien procent van het totale medewerkersbestand. In 
het verleden is nagedacht over de mogelijkheden van zelfsturing, maar dit is niet door-
gezet. Uitzonderingen zijn de gecentraliseerde IT- (development) en finance-afdelingen, 
waar mensen met meer ervaring zitten. In de operatie werken relatief veel jonge men-
sen die net uit de schoolbanken komen. Daar zegt Willem over: ‘Die zijn nog heel erg op 
zoek naar wie ze zijn en waar ze voor staan. We hebben gemerkt dat zij nog niet echt 
behoefte hebben aan die zelfsturing. Ze hebben ook nog duidelijkheid nodig over wat 
de koers en de visie van het team is. Daarnaast hebben ze meer concreetheid in hun rol 
en functie en meer begeleiding nodig.’ 

Wel hebben de teams vrij veel autonomie en is hun mate van verantwoordelijkheid 
gaandeweg toegenomen. Medewerkers hebben vergeleken met vroeger meer vrijheid om 
zelf hun werkplek te bepalen – lang leve de laptop en smartphone! – maar in de praktijk 
blijkt dat men toch gewoon graag op kantoor is. Willem: ‘Dat je vertrouwen en de ver-
antwoordelijk krijgt dat je overal gewoon mag werken, is eigenlijk al genoeg.’ De zekere 
mate van zelforganisatie bij YoungCapital wordt ondersteund door informatietechnolo-
gie, zoals een lerend algoritme dat een sortering en schifting maakt in werkzoekenden. 
Ook voor eigen initiatief is volop ruimte. ‘Eén van onze oprichters zegt altijd: ‘Als jullie 
het een goed idee vinden, dan moet je het gewoon doen. Maakt niet uit hoe het beschre-
ven is vanuit het hoofdkantoor, doe dat gewoon lekker’,’ aldus Willem. Ineke zegt nog 

YOUNG CAPITAL
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28   dr. Marcia Goddard.

nooit een businessplan gezien te hebben, want: ‘Als je een idee hebt, probeer dat maar 
uit. En kom bij me als het gelukt is, of laat me weten hoe het gegaan is.’

Ondanks de groei van het bedrijf en het aantal managers is YoungCapital een platte 
organisatie gebleven. Ineke maakt zich er hard voor om de hiërarchie te minimaliseren: 
‘Een laag is niet erg, het gaat erom hoe je ermee omgaat. Ik zorg er bewust voor dat ik 
de vestigingsmanager en de hieraan formeel ondergeschikte teamcoaches samen in een 
sessie heb als ik een vestiging bezoek. En dan praat ik ook over hun dilemma’s als het 
gaat over leiderschap. Ik vind het leuk om de hiërarchie eruit te halen. De hiërarchie is 
wel even nodig. De managers, de lagen, hebben we nodig om het bedrijf groter te maken 
en dingen te leren. Maar in de manier waarop je met elkaar omgaat, is dat gek. Ik vind 
het raar als ik bij een bedrijf hoor: eerst via die, dan via die, dan via die, en dan komt het 
ergens bij de directie.’

Groeidenken 

Het begeleiden en trainen van medewerkers kost veel tijd. Dat gaat soms ten koste van 
de productiviteit, maar dat is een doelbewuste keuze. Ineke licht toe: ‘We geloven dat het 
jonge talent er niet alleen is met een opleiding. In het begin van hun carrière moeten ze 
ook enorm ontwikkeld, begeleid en gecoacht worden, zodat ze later mooier, steviger en 
sterker worden.’ Het bedrijf heeft een uitgesproken ‘groeimindset’-cultuur. Daarin staan 
naast persoonlijke ontwikkeling ook enkele bedrijfswaarden centraal: we dare to stay 
different, we wow the customer, we pursue our dreams, we achieve results together, 
we are humble, we experience fun en we fail fast, learn fast, improve fast. De nadruk 
ligt meer op medewerkerswaarde dan op aandeelhouderswaarde. Ineke: ‘We geloven dat 
als je gewoon goed in je mensen en in je cultuur investeert, de groei en het rendement 
steeds mooier en mooier worden.’ Willem: ‘Door juist op de menselijke kant te sturen, 
komt de groei vanzelf.’

Het concept van de groeimindset komt uit de neurowetenschappen. Het houdt een 
stellige overtuiging in dat het mogelijk is om je voortdurend verder te ontwikkelen door 
nieuwe kennis en vaardigheden op te doen en om de doorgemaakte ontwikkeling suc-
cesvol in te kunnen zetten binnen het bedrijf. Oftewel: niet alleen kijken naar wat ie-
mand gedaan heeft, maar met name naar wat diegene kan. Daarom wordt vooral gelet op 
persoonlijkheid en motivatie. YoungCapital heeft een neurowetenschapper28 onderzoek 
laten doen naar de cultuur oftewel het DNA van het bedrijf. Daaruit bleek onder meer 
dat er relatief veel mensen met een groeimindset werken. Onder leiding van dezelfde 
wetenschapper is een DNA-test ontwikkeld waarmee via serious gaming geanalyseerd 
kan worden in hoeverre iemand past bij de cultuur. Naast een drive om nieuwe dingen 
te leren gaat het daarbij om onder meer intrinsieke motivatie, empathisch vermogen, 
samenwerkingsvaardigheden, durf en ondernemerschap. Het inzetten van zo’n meet- 

YOUNG CAPITAL
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29  Coachingsgesprekken (ongeveer eens per maand) zijn gericht op leren (inclusief het 
stellen van en het reflecteren op leerdoelen) en ontwikkeling. Commitmentgesprekken (ge-
koppeld aan contractbesprekingen) draaien om het bespreken van het commitment van een 
medewerker om voor een bepaalde minimumtijd bij YoungCapital te blijven, bijvoorbeeld de 
komende twee jaar. In deze periode investeert YoungCapital op verschillende manieren in de 
medewerker.

instrument helpt volgens het bedrijf bij het behouden van de cultuur in de huidige tijd 
van snelle groei.

Juist vanwege die groeimindset vindt YoungCapital het belangrijk om teams te cre-
eren waarin de medewerkers zich veilig voelen en het zelfvertrouwen kunnen opdoen 
om zichzelf te ontplooien en initiatieven te nemen. Willem: ‘Als iemand zich veilig voelt, 
durft diegene zichzelf open te stellen en kwetsbaar op te stellen, waardoor hij of zij zich 
verder gaat ontwikkelen en zelfverzekerder wordt.’

Happy, healthy en connected 

Het HR-beleid van YoungCapital is gestoeld op drie pilaren: happy, healthy en con-
nected. Plezier hebben in het werk (happiness) en – hiermee verbonden – een prettige 
werkomgeving vindt men erg belangrijk, net als de gezondheid (healthiness) van me-
dewerkers, wat weer bijdraagt aan happiness. YoungCapital organiseert verschillende 
activiteiten, zoals een festival, wekelijkse sportlessen en een wintersportvakantie, om 
medewerkers meer energie te geven. Medewerkers krijgen kennis mee over de invloed 
van voeding, slaap, beweging en stress. Connectedness heeft onder meer te maken met 
coaching, begeleiding en onderlinge feedback. Om dat laatste te stimuleren, is een eigen 
applicatie ontwikkeld, FeedMe. Daarmee kunnen medewerkers feedback vragen van 
elkaar, van leidinggevenden en van klanten. De applicatie wordt vooral intern gebruikt. 
Medewerkers kunnen via deze app ook proactief feedback geven. Zo kunnen ze een com-
pliment geven, eventueel met een plaatje erbij. Dat kan desgewenst worden gekoppeld 
aan één van de bedrijfswaarden. De feedback die op deze manier wordt geregistreerd, 
wordt gebruikt als input voor de coachings- en commitmentgesprekken29. Willem: ‘De 
feedback komt vanuit je klant, of vanuit je naaste collega’s, van medewerkers die onder 
en boven je zitten, eigenlijk van overal, dus je krijgt een goed beeld van hoe het gaat. Je 
ziet er altijd een duidelijke rode draad in. Dus dat werkt echt heel goed.’ In lijn met het 
positieve psychologie-denken en met de groeimindset ligt de nadruk op de kracht van 
medewerkers, opdat zij die kracht verder ontwikkelen en benutten.

Dienend leiderschap 

Willem ervaart een hoge mate van dienend leiderschap binnen YoungCapital. De korte 
profieltekst van Ineke op de website van YoungCapital staaft dat: ‘Ik stel me graag fa-
ciliterend op richting mijn medewerkers. Vertel mij maar waar ik jou mee kan helpen!’ 
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Ineke streeft ernaar om in een tijdsbestek 
van ongeveer zes weken alle regio- en 
vestigingsmanagers en de teamleads te 
spreken om ‘te weten wat er speelt’. Dat 
doet ze in sessies waar tussen de zes en 
tien mensen bij zitten. Ze vraagt ze onder 
meer wat ze bezighoudt, zien, voelen en 
belangrijk vinden. Ineke: ‘Ik haal daar zo 
veel uit. En ondertussen spot ik allemaal 
talent. Dat is heel leuk. En ik leer heel 
veel van hen, want zij geven mij heel 
veel. Voor mij is servant leadership heel 
belangrijk. Daarom wil ik ook mensen 
ontmoeten. Omdat ik mij realiseer dat ik 
deze mensen nodig heb. Mensen in het 
bedrijf maken uiteindelijk het bedrijf. 
Niet ik. Ik ben daar wel een onderdeel 
van, misschien wel een belangrijk onderdeel, maar uiteindelijk… als ik hen niet heb, 
als ik hen niet faciliteer, zijn we niets meer.’ De laagdrempelige en betrokken houding 
naar de medewerkers toe, ook van de drie eigenaren, zorgt er volgens Willem voor dat 
medewerkers openhartig spreken over zaken die in hun ogen spelen. Ineke zegt daar-
over: ‘Ik vind het belangrijk dat ze ook tegen mij durven te zeggen: ‘Hé Kooistra, je hebt 
iets bedacht daar, maar ik ben het er helemaal niet mee eens.’ Daar ben ik blij mee, als 
dat gebeurt.’ Medewerkers voelen zich vrij om zelf met initiatieven en nieuwe ideeën te 
komen. Ineke heeft de meeste vernieuwingen in het bedrijf daardoor niet zelf hoeven 
te bedenken. ‘Dat komt echt allemaal uit andere mensen. Dat vind ik ook mooi. Mensen 
moeten zich vrij voelen om met ideeën te komen. Dat is wat je aanmoedigt.’

DE KRACHT VAN SPELELEMENTEN

Hoe te bewerkstelligen dat medewerkers met ideeën komen? Bij YoungCapital 
is onlangs een New York challenge gehouden: een competitie waarin nieuwe 
ideeën worden aangeleverd die bijdragen aan de tevredenheid van kandi-
daat-uitzendkrachten. De tien beste ideeën worden uitgeprobeerd. Daaruit 
komen uiteindelijk vijf winnaars, die hebben laten zien dat hun idee werkt, met 
als prijs een weekendje New York. Ineke: ‘Ik dacht van tevoren: Het aantal idee-
en zal wel meevallen. Maar er kwamen 150 inzendingen, allemaal innovatieve 
ideeën. Dus we kunnen even vooruit de komende tijd. Je merkt zo ook meteen 
waar de behoefte ligt, want veel ideeën leken op elkaar.’ Willem: ‘Er zijn super-
leuke initiatieven voorbijgekomen.’
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Willem: ‘Begeleiding, 
coaching en aandacht 
voor ieder individu, 
gericht op groei, staat 
het meest centraal in 
onze bedrijfscultuur.’

Het hoofdkantoor 
van YoungCapital 
in Hoofddorp.
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30  De opleiding besteedt veel aandacht aan bedrijfsrelevante ontwikkelingen zoals block-
chain en kunstmatige intelligentie.

Opleiden voor nieuwe werkvereisten 

YoungCapital heeft enkele jaren geleden een mismatch vastgesteld tussen enerzijds de 
focus en inhoud van IT-opleidingen en anderzijds de feitelijke behoefte aan bepaalde 
IT-vaardigheden in de praktijk. Veel afgestudeerden bleken bijvoorbeeld niet goed te 
kunnen coderen, terwijl dat wel veel gevraagd wordt. Het bedrijf heeft toen de samen-
werking opgezocht met de NOVI Hogeschool in Utrecht, een hbo-opleider voor pro-
fessionals in de IT (en ook klant van YoungCapital). Samen hebben zij een bestaande 
opleiding van NOVI aangepast om aan te sluiten bij de behoeften die YoungCapital in de 
markt constateerde. De nieuwe opleiding voor software development30, die valt onder 
de opleidingstak van YoungCapital genaamd YoungCapital NEXT, begint met een boot-
camp van drie maanden, waarna de studenten direct aan de slag gaan bij één van de 
klanten van YoungCapital of bij de IT development-afdeling van YoungCapital zelf. De 
desbetreffende studenten doen vier dagen per week werkervaring op (tegen een vol-
waardig salaris) en worden daarnaast één dag per week in de collegebanken verwacht. 
Na vier jaar kunnen ze hun diploma behalen, mét startgarantie en zonder studieschuld 
– alle kosten zijn voor rekening van YoungCapital. Een volgende stap voor het bedrijf 
is om een dergelijk samenwerkingsverband ook aan te gaan op het vlak van techniek. 
Ineke: ‘Dat worden de concurrenten van de InHollands en Hanze Hogeschools enzo.’ Er 
komt waarschijnlijk ook nog een mbo-opleiding.

Ineke schetst hoe de samenwerking met NOVI tot stand is gekomen: ‘De oprichters 
zeiden tegen mij: ‘laten we het gewoon doen. Ineke, ga jij eens kijken of we een leuke 
hbo-opleiding kunnen vinden die bij ons past en neem iemand aan die dat gaat opzetten. 
En laten we kijken welke klanten mensen van ons willen hebben. Komt hartstikke goed. 
Geloof jij er ook in?’ Uiteindelijk ga je het gewoon proberen en twee jaar later staat de 
opleiding er. Met een gegarandeerde instroom van elk jaar zoveel.’

Binnen YoungCapital NEXT vallen ook de traineeships en overige opleidingen van 
YoungCapital. Veel afgestudeerden missen volgens het bedrijf op een aantal concrete 
functies de aansluiting met de praktijk. Ook zij worden opgeleid in een aangepast pro-
gramma. Daarbij werkt YoungCapital samen met verschillende opleiders, waaronder 
NOVI. De jonge professionals komen terecht in een traineeship voor sales, IT of tech-
niek. Daar is ook een talent manager bij betrokken. Een traineeship voor de zorg staat 
in de planning. Soms is het traineeship op maat gemaakt voor een bedrijf, vaak is het 
gericht op de ‘functies van de toekomst’. Ineke: ‘Kijk naar de nieuwe machine-operator. 
De operator van vandaag ziet er heel anders uit dan de operator van over twee jaar. Een 
aantal bedrijven is heel ver en heeft die nieuwe machines al, waar je een heel ander per-
soon voor moet hebben. Die zijn in de markt niet beschikbaar. We sturen een mailing 
naar mensen in onze database. We selecteren op bijvoorbeeld mbo werk- en denkni-
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veau. Je legt uit: we gaan een traineeship beginnen, wil jij de nieuwe machine-operator 
van de toekomst worden? Daar reageren heel veel mensen op. We bieden een betaald 
traject met opleiding en baangarantie.’ Zo probeert YoungCapital NEXT de aanwas van 
toekomstige operators te vergroten.
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C
oncluderend

Bedrijf YoungCapital
Sector Recruitment
Medewerkers 1.300
Oprichting (inclusief voorgangers) 2000
Nieuwe manieren van organiseren Cellenstructuur met kleinschalige teams die intensief gecoacht 

worden maar ook heel vrij zijn 
Nieuwe manieren van managen  
en leidinggeven

Dienend leiderschap van de directie: teams op de eerste plaats

Nieuwe manieren van werken Werkondersteuning door geavanceerde IT-systemen (zoals 
machine learning)

Nieuwe manieren van samenwerken 
met externe partijen

Samenwerking gericht op het aanpassen van een bestaande 
hbo-opleiding

Bottom-up / top-down Top-down (gevoed vanuit bottom, nooit ‘opgelegd’) én bottom-
up

Resultaten Jarenlange sterke organische groei

> Een organisatie kan nieuwe generaties medewerkers 

aan zich binden met een platte structuur en waarden die 

lef, plezier en dromen benadrukken

> Digitale tools zijn een goed hulpmiddel bij het 

verankeren van voldoende begeleiding en coaching 

binnen de organisatie

> Een primaire focus op medewerkerswaarde 

leidt uiteindelijk tot een betere klant- en  

aandeelhouderswaarde

> Dienend leiderschap, waarbij medewerkers ook het 

topmanagement durven aan te spreken, draagt bij aan 

innovatie
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