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Sociale innovatie

Beeld :  Rob Hendr iksen

‘Sleutelrol HR in 
sociale  innovatie’
‘On deR dRuk wORdt alles  vlOei baaR’

ton de korte is directeur van het nCsi
Het nederlands Centrum voor sociale innovatie (nCsi) had bij de 
oprichting in 2006 de tijdgeest mee. Maar sociale innovatie blijkt ook in 
tijden van crisis en laagconjunctuur aan te slaan. de nederlandse 
economie productiever en dus meer concurrerend maken. dat is het doel. 
HR speelt daarin een sleutelrol. directeur ton de korte licht dit toe.
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Woord :  Jan kloeze

seur en later vooral als manager. Hij had zijn spo-
ren op het terrein van sociale innovatie verdiend, 
al was die term toen nog niet ingeburgerd, en vol-
deed aan het profiel. De Korte werd vanuit Beren-
schot aangesteld als kwartiermaker. ‘Toen de fase 
kwam waarin een directeur werd gezocht om het 
NCSI te gaan leiden, vond ik het ondertussen zo 
leuk dat ik besloot zelf mee te solliciteren’, vertelt 
hij. Hij kreeg de baan, verliet de adviespraktijk en 
zit inmiddels in zijn vierde jaar, een cruciaal jaar 
voor het NCSI (zie kader).

Crisis. In die periode van vier jaar is de wereld 
radicaal veranderd. Bij de oprichting van het NCSI 
leek het er vooral om te gaan HR te helpen met in-
novaties de weg te vinden in een krappe arbeids-
markt bij hoogconjunctuur. Maar twee jaar later 
sloeg een van de grootste, naoorlogse recessies ge-
nadeloos toe. De krappe arbeidsmarkt verdween. 
Deeltijd WW, personeelsreducties en het schrijven 
van sociale plannen kwamen daarvoor in de plaats. 
De Korte: ‘Onder druk wordt alles vloeibaar. Juist 
deze recessie gaf voor veel bedrijven en organisa-
ties de doorslag om sociale innovatie hoog op de 
agenda te krijgen. Want thema’s als het tot stand 
brengen van nieuwe arbeidsrelaties, variabel belo-
nen en arbeidsproductiviteit kunnen vooral als ze 
in samenhang worden opgepakt, tot een betere 
concurrentiepositie leiden.’ Maar hij heeft ook ge-
merkt dat partijen kozen voor een traditionelere 
crisisaanpak met kostenbesparingen en personeels-
reducties. ‘We  hebben leden van de  program maraad 
verloren in die tijd.’ 
Toch toont wetenschappelijk onderzoek volgens De 
Korte aan dat sociale innovatie loont in termen van 
rendement, productiviteit en groei. Hij doelt met 
name op het volgehouden werk van Volberda, die 
sinds zijn onderzoeksresultaten aan de wieg ston-
den van het NCSI, jaarlijks metingen doet onder 
10.000 bedrijven in Nederland. Bedrijven met een 

Het zijn vooral de HR-directeuren van grote 
bedrijven en organisaties die zich hard 
hebben gemaakt voor financiële steun aan 

het NCSI. Mensen als Kees Blokland (NS, inmiddels 
met pensioen), Hein Knaapen (KPN), Ron Doeve-
dans (SNS), Hans van den Brink (Achmea) en Jan 
Willem Dijkmeester (DSM) zagen bij de oprichting 
van het NCSI in 2006 brood in een club die via de 
band van sociale innovatie belangrijke HR-thema’s 
adresseerde. Zij werden lid van de programmaraad 
en oefenden rechtstreeks invloed uit op de koers 
van het NCSI. De contributie bedraagt 50duizend 
euro. Er zijn tot nu toe steeds zo’n acht tot tien le-
den van de programmaraad.
Andere financiële middelen komen van de ministe-
ries van EZ, SZW en OC&W, die samen een miljoen 
euro per jaar toe hebben gezegd. Uiteraard in ruil 
voor allerlei activiteiten en projecten, op te zetten 
en mede uit te voeren door het NCSI, onder ande-
re samen met vanuit de oprichtende partijen gede-
tacheerde professionals.
Het oprichtingsjaar 2006 was een tijd van hoog-
conjunctuur en een krappe arbeidsmarkt. Hoogle-
raar Henk Volberda (Erasmus Universiteit) had zo-
juist wetenschappelijk aangetoond dat het succes 
van innovaties slechts voor een kwart is terug te 
voeren op technologische innovaties. Driekwart 
van het succes hangt samen met innovaties op het 
gebied van samenwerken, procesinrichting en ver-
andermanagement (in nummer 6 van dit blad 
wees ook SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan al 
op dit fenomeen). HR is diep betrokken bij dit 
soort innovaties, vandaar de interesse van ge-
noemde HR-directies. Want ze zijn nauw verbon-
den met zaken als:

aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt;•	
productiviteit;•	
betrokkenheid;•	
vernieuwing van de arbeidsverhoudingen;•	
inzetbaarheid van mensen (employability).•	

Volberda wist het Innovatieplatform van Balkenen-
de voor zijn onderzoeksresultaten te interesseren. 
Er kwam wat geld om een eerste verkenning te 
doen naar een draagvlak voor een Centrum voor 
Sociale Innovatie, waarvoor Ton de Korte van ad-
viesbureau Berenschot werd ingeschakeld. Ton de 
Korte werkte 18 jaar bij het bureau, eerst als advi-

HR vaak niet de lead.  
Volgend aan IT of FM.
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Organisatiegrens vervaagt.  
Wie hoort er wel en niet bij?

Sociale innovatie

cultuur die kort is samen te vatten als  ‘management 
by trust’ in plaats van het industriële ‘management 
by objectives’ doen het volgens hem gewoon be-
ter. Leidinggeven op basis van vertrouwen betekent 
het loslaten van controle op van  bovenaf opgeleg-
de doelen ten gunste van het stimuleren van eigen 
initiatief, flexibiliteit in de (volwassen) arbeidsrela-
tie en maatwerk bij het sturen op resultaat. De Kor-
te vertelt dat het EIM in opdracht van het innova-
tieplatform binnen het MKB onderzoek doet naar 
het effect van sociale innovatie en met Volberda 
vergelijkbare resultaten meet.
In het Duitse Noord Rijn Westfalen, in veel opzich-
ten overeenkomend met de economische structuur 
van Nederland, loopt al zeven jaar een experiment 
waar inmiddels 12.000 MKB-bedrijven aan hebben 
meegedaan. Gefinancierd met Europese innovatie-
budgetten kunnen MKB’ers zich over de implemen-
tatie van een sociaal innovatieve bedrijfscultuur 
 laten adviseren door externe consultants die uiter-
aard aan strenge eisen moeten voldoen. 
Nederland kent inmiddels enkele met dit Duitse 
voorbeeld vergelijkbare, vooralsnog regionale initi-
atieven, eveneens op het MKB gericht. Het NCSI is 
daarbij betrokken net als EZ en Syntens, de advies-
organisatie van het departement. Er zijn initiatieven 
in Utrecht, Groningen, Leeuwarden en Eindhoven, 
steeds in samenwerking met de plaatselijke hoge-
scholen om ook onderwijs en toegepast onderzoek 
bij de projecten te betrekken. ‘Het innovatieplat-
form heeft veel kritiek gekregen, maar dat is in de 
meeste gevallen niet terecht. Zo zijn bijvoorbeeld 
de innovatievouchers die het platform heeft bedacht 
en geïmplementeerd, een groot succes. Dat model 
van vouchers gebruiken we nu ook bij het invoeren 
van sociale innovatie bij het MKB’, zegt De Korte.
MKB-bedrijven kunnen vouchers inzetten van 2.500 
euro of 7.500 euro. In dat laatste geval moeten ze 
er zelf 2.500 euro bijleggen. Men kan met deze vou-
chers adviseurs inhuren om hen te helpen bij het 
opzetten van innovaties op het gebied van mobili-
teit, flexibiliteit, arbeidsvoorwaarden, competen-

Doorgaan
AWVN, FME, FNV Bondgenoten, CNV Vak mensen, TNO, de Erasmus 
 Universiteit en de Universiteit van Amsterdam richtten het NCSI in 2006 op.  
Zij hebben zich voor vier jaar vastgelegd. Dat zelfde geldt voor de financiële 
 ondersteuning vanuit de drie departementen (SZW, EZ en OC&W). Een evalua-
tie vindt dus dit jaar, in 2010, plaats. Het NCSI wil uiteraard door. Zonder het 
recent gestopte innovatieplatform als aanjager moet de organisatie haar 
meerwaarde op eigen kracht aantonen.
De uitkomst van de verkiezingen op 9 juni en de samenstelling van een nieuw 
kabinet  zullen voor Ton de Korte en zijn mensen  mogelijkerwijs van doorslag-
gevend belang zijn in de afweging doorgaan of niet.

tiemanagement, etcetera. ‘Wij hebben ons vanuit 
het NCSI er sterk voor gemaakt dat deze vouchers 
mede zijn te besteden bij commerciële adviesbu-
reaus. En dat is overgenomen’, aldus De Korte.
Hij heeft natuurlijk een achtergrond in de consul-
tancy en hij kent de toegevoegde waarde van de 
bureaus, maar als geen ander weet hij ook wat de 
beperkingen zijn. Het NCSI accepteert daarom geen 
adviesbureaus als financiële partners. Ze zitten niet 
in de programmaraad. Wel in de kennisplatforms. 
Daar hebben ze soms zelfs een sleutelrol.

aanjagen. De inhoudelijke en financiële be-
trokkenheid van HR-directeuren bij het NCSI wekt 
de indruk dat sociale innovatie een vanzelfspre-
kendheid is voor HR. Maar dat is volgens de 
 directeur van het NCSI niet zo. De Korte: ‘In veel 
 organisaties zit de HR-afdeling vast in traditionele 
denkkaders en ziet men de eigen rol vooral als fa-
ciliterend aan de organisatie. Ook in trajecten waar 
onderdelen van sociale innovaties vorm hebben ge-
kregen, denk aan mobiliteit of plaats- en tijdonaf-
hankelijk werken met flexplekken en dergelijke, 
heeft HR vaak niet de lead gehad. Daar werd de lei-
ding gepakt door IT of Facilitair Management. Ter-
wijl, als procesinnovaties willen beklijven, voor dit 
soort veranderingen echt een cultuuromslag nodig 
is. En HR is bij uitstek geschikt om mee te helpen 
zo’n cultuuromslag aan te jagen. Alleen kan HR het 
natuurlijk ook niet. Maar als binnen de organisatie 
de basale HR-taken goed zijn ingericht, ligt de weg 
naar de top open. Daar wordt de visie op sociale 
 innovatie ontwikkeld. Daar hoort HR mee te 
 praten.’
Zelf is het NCSI te klein voor een aparte HR-afde-
ling. Toch is de organisatie een fraai voorbeeld van 
hoe HR-instrumenten kunnen bijdragen aan socia-
le innovatie. ‘We zijn een netwerkorganisatie en 
dus is het niet altijd duidelijk waar de organisatie 
ophoudt of begint’, legt De Korte uit. Hij werkt met 
gedetacheerde mensen vanuit de oprichters van het 
NCSI, maar ook met uitzendkrachten, enkele ‘pay-
rollers’, interimmers, zzp’ers, pensionado’s die nog 
willen werken, stagiares en dienstverbanders. Ve-
len werken in deeltijd. Sommigen opereren los/
vast. ‘Iedereen die met @ncsi.nl als e-mailadres is 
aangesloten op het interne kantoornetwerk werkt 
in mijn ogen vast genoeg bij ons om bijvoorbeeld 
in aanmerking te komen voor een kerstpakket’, al-
dus De Korte. Dat lijkt een triviaal voorbeeld. Maar 
het is slechts één aspect waarin de verantwoorde-
lijkheid van de werkgever of misschien beter op-
drachtgever tot uiting komt. ‘Wie hoort er bij? Wie 
hoort er niet bij? Wanneer ben je als werkgever ver-
antwoordelijk voor welzijn en gezondheid van de 
mensen die met je samenwerken? Hoe zit het met 
aansprakelijkheid? Met intellectueel eigendom van 
de producten van samenwerking? Ik vind dat HR 
voorop moet lopen bij het beantwoorden van dit 
soort vragen.’ Overigens ligt het personeelswerk bij 
het NCSI in handen van de directeur. Net zoals in de 
meeste midden- en kleinbedrijven, trouwens. ‘De 
administratie is uitbesteed, dat wel.’


