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Ideeënmanagement is een effectief antwoord op de vraag hoe
vernieuwing in een continu proces organisatiebreed kan worden
vormgegeven. Het geeft richting aan het creatieve potentieel van
medewerkers, ten dienste van de organisatie-doelen. Het is ook
een complex instrument, omdat het de cultuur van de organisatie
raakt. Mits goed verankerd en breed gedragen bevordert
ideeënmanagement de arbeidsmotivatie, vergroot het de efficiency
en levert het flinke besparingen op.

In dit boekje wordt ideeënmanagement van alle kanten belicht
aan de hand van de succesvolle manier waarop de Belastingdienst
het heeft georganiseerd. Het bevat naast theorie ook praktisch
adviezen en ervaringen van mensen die in hun dagelijkse werk met
ideeënmanagement te maken hebben. Laat het een prikkel zijn
voor de dialoog over innovatie en arbeidsmotivatie in je eigen
organisatie.
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Voorwoord

Innovation starts with the diversity of ideas. 

Maar hoe kom je aan de juiste ideeën? In deze uitgave laten we je kennis maken

met ideeënmanagement en de innovatieve manier waarop de Belastingdienst dat

aanpakt. 

De aanpak van de Belastingdienst is verrassend eenvoudig: geef elk idee aandacht!

Door de medewerkers een platform te bieden om hun ideeën kwijt te kunnen, 

en elk idee ook serieus te nemen, slaagt de Belastingdienst erin om jaarlijks

honderden ideeën te genereren. Veel van die ideeën leiden tot innovaties die

kostenbesparingen opleveren, of het werk gemakkelijker maken. Simpelweg door

de deskundigheid en betrokkenheid van de medewerker aan te spreken. Of, zoals

een manager in dit boekje zegt: ‘Wat er moet gebeuren, dat blijft gewoon de

verantwoordelijkheid van het management. Voor hóe het moet gebeuren en de

slimme oplossingen moet je bij de medewerkers zijn.’ Het beste bewijs hiervan 

is dat Ideeënmanagement bij de Belastingdienst startte met het idee van één

medewerker, die terugkeek op een succesvol project en de lange weg die hij had

moeten gaan om gehoor te krijgen.

InAxis heeft sinds zijn oprichting in 2002 heel wat slimme ideeën, gedurfde

experimenten en goede praktijkvoorbeelden van vernieuwing opgespoord en

gestimuleerd. InAxis is van mening dat innovatie pas echt zin heeft als de

voorlopers hun kennis en ervaring met vernieuwing ook aan anderen ter

beschikking stellen. Dit geeft een geweldige impuls aan innovatie. Daarom

bevordert InAxis de kennisoverdracht actief. 

Aan managers zou ik dan ook willen zeggen: ‘Doe je voordeel met de ervaringen

van de Belastingdienst. Laat dit boekje een impuls zijn om de mogelijkheden voor

ideeënmanagement in je organisatie eens onder de loep te nemen. Ga aan de slag.’

En aan de medewerkers die bruisen van de ideeën: ‘Laat je niet uit het veld slaan.’

Dit boekje biedt daarbij tal van praktische ideeën en inspirerende verhalen. 

Prof. dr. W. Lemstra
Voorzitter InAxis, Commissie Innovatie Openbaar Bestuur
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Inleiding

Stel het je eens voor: je bent leidinggevende. Je komt op je werk, logt in op het

intranet van je organisatie en jawel, daar zijn ze weer. Twee of misschien wel tien

nieuwe ideeën komen je vanaf het scherm tegemoet. Net zoals de dag daarvoor en

de dag daarvoor. Ideeën om meer te doen met minder middelen. Ideeën om werk-

processen te verbeteren. Ideeën om de kwaliteit van je dienstverlening te verhogen.

Ideeën om producten te vernieuwen. Ideeën die de organisatiedoelen helpen

realiseren. Slimme ideeën en soms ook bijzonder voor de hand liggende ideeën. 

Als je je dit een moment voorstelt, wat denk je dan? Heb je zo je twijfels? Zie je

stapels werk op je afkomen? Of word je nieuwsgierig en zie je een oplossing voor

enkele managementvraagstukken in je organisatie? Zie je mogelijkheden om

medewerkers te motiveren? Een kans om de denkkracht in je eigen organisatie op

een andere wijze te gebruiken bij het realiseren van de organisatiedoelen? Wat je

ook denkt, wij hopen dat dit boekje je inspireert om na te denken over hoe je als

organisatie omgaat met de ideeën van medewerkers. Blader er eens doorheen

en laat de inhoud de dialoog over innovatie en arbeidsmotivatie in je eigen

organisatie prikkelen. 

Het verhaal van de Belastingdienst helpt je 

richting te geven aan je reis. Het laat zien op 

welke plaatsen je je tenten kunt opslaan en 

waar de bezienswaardigheden zijn.
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Heb je echt de ambitie om ideeënmanagement in je organisatie te realiseren? 

In dat geval verleiden we je graag om de publicatie goed te lezen. Ontdek hoe 

de Belastingdienst het heeft aangepakt en leer van hun successen en fouten. 

We dagen je uit de denkkracht in je organisatie te mobiliseren. Om zo de arbeids-

motivatie van je medewerkers én het innovatieve vermogen van je organisatie te

vergroten.

Wat kun je ontdekken?

Deze publicatie belicht het ontwikkelproces, de visie, uitgangspunten en inrichting

van Ideeënmanagement1 bij de Belastingdienst. Je kunt dit langs twee verhaal-

lijnen tot je nemen. Het ene verhaal is het instrumentele verhaal. Hierin lees je

wat ideeënmanagement is. Waar je rekening mee moet houden als je dit

instrument in je eigen organisatie wilt invoeren. Het laat zien wat succesfactoren

kunnen zijn en welke valkuilen vermeden moeten worden. 

Het tweede verhaal is het praktijkverhaal. Dit verhaal biedt inzicht in het ontstaan,

de ontwikkeling en realisatie van Ideeënmanagement bij de Belastingdienst.

Verteld door medewerkers uit verschillende lagen in de organisatie die bij het

proces betrokken waren of dat nog zijn. 

Zowel grote als minder grote overheidsorganisaties vinden in dit boekje ideeën en

bruikbare informatie over ideeënmanagement. De Belastingdienst is een grote

organisatie, waar ongeveer 30.000 medewerkers werken. Wat echter bij de

Belastingdienst een succesfactor is, hoeft niet automatisch ook in jouw organisatie

tot succes te leiden. Dit boekje is geen blauwdruk. Iedere organisatie die met

ideeënmanagement aan de slag gaat, zal zijn eigen ontdekkingstocht maken 

en daarbij zichzelf vragen moeten stellen. Wat voor soort organisatie zijn wij? 

Wat willen we bereiken? Wat past bij ons? Bij welk beleid of bij welke initiatieven

in de organisatie kan ideeënmanagement aansluiten? Het verhaal van de

Belastingdienst kan je helpen richting te geven aan je reis. Het laat zien op welke

plaatsen het handig is je tenten op te slaan en waar je bezienswaardigheden kunt

vinden. Ze waarschuwen voor mogelijk gevaar en geven tips voor je bagage. Niet

meer en niet minder. 

1 Ideeënmanagement bij de Belastingdienst heeft de naam ‘Ideeënmanagement’. In deze publicatie 

wordt het woord alleen met een kleine letter geschreven als het niet verwijst naar de Belastingdienst. 
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Aanpalende gebieden

Een ontdekkingsgebied laat zich lastig op voorhand begrenzen. Bovendien roepen

antwoorden vaak nieuwe vragen op en maakt het doen van ontdekkingen nieuws-

gierig naar meer. Daarom geven we een richting aan om je ontdekkingstocht voort

te zetten naar aanpalende gebieden: een literatuurlijst en verwijzingen naar

websites. 

Werkboek

Misschien is dit je eerste kennismaking met het fenomeen ideeënmanagement.

Het kan ook zijn dat je eerdere verkenningen op dit terrein achter je hebt. In beide

gevallen hopen we dat je dit boekje regelmatig zult oppakken om het iedere keer

weer meer beduimeld en beschreven neer te leggen. We nodigen je uit om je eigen

gedachten, ingevingen, en informatiebronnen er in op te schrijven. Achter in het

boek is hier ruimte voor.

p85 - 1 - 
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Het verhaal van de Directeur Generaal

1

‘Blijf naar buiten kijken anders 

struikel je vanuit een achterstand 

over je eigen schaduw.’
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Laten we het eens proberen

Medewerkers vinden het leuk om verbetervoorstellen of innovatieve ideeën te

melden. Zo is Ideeënmanagement binnen de Belastingdienst ook ontstaan. Op een

dag kwam Ernst de Lange hier met een goed verhaal over ideeënmanagement. Hij

was enthousiast en we zagen hoe sterk hij er zelf in geloofde. De plaatsvervangend

Directeur Generaal en ik dachten daarom: dit moet goed komen. Hij kreeg de

boodschap dat hij zijn gang kon gaan om het voorstel uit te werken. Zo simpel is

het om mensen te motiveren. De Belastingdienst zit op die manier in elkaar: laten

we het maar eens proberen. En ik ben niet de enige in de organisatie met deze

houding, dat vinden we allemaal. 

Tegenstemmen organiseren

Het belang van Ideeënmanagement is heel helder: je benut wat mensen al weten.

Als je het potentieel in je organisatie niet aanspreekt, kweek je op den duur

ongemotiveerde medewerkers. Op managementniveau houden wij ons met de

grote lijnen bezig. Daarom zien wij veel dingen niet die medewerkers wél zien. 

Als manager moet je dat faciliteren. ‘Blijf naar buiten kijken anders struikel je

vanuit een achterstand over je eigen schaduw’, heb ik wel eens gezegd. Ideeën-

management is een middel om de vensters open te zetten en de motivatie bij

medewerkers te stimuleren. Met Ideeënmanagement organiseer je tegenstemmen

en daarmee creëer je voldoende druk en impulsen om je processen kritisch te

blijven bekijken. Als je dat niet doet denk je namelijk dat je gelijk hebt. En in een

organisatie waar managers denken dat zij alles weten, wordt het niks.

Je hebt er altijd wat aan

We hebben al heel veel ideeën ontvangen. Toch ervaar ik Ideeënmanagement niet

als een onbestuurbare hoeveelheid ideeën die op je afkomt. Dat heeft het Ideeën-

team goed doordacht en neergezet. De heel goede ideeën voeren we uit, de overige

Het verhaal van de Directeur Generaal

1

p26 - 1 - 
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verdwijnen in de selectiefase. Je moet er voor zorgen dat er mensen zijn die ieder

over een stuk in het proces adviseren. Managers in organisaties die bang zijn voor

een berg ongestructureerde ideeën, kunnen wat dat betreft een voorbeeld aan ons

nemen. En het is toch mooi, al die verbetervoorstellen en betrokkenheid van

medewerkers. Ideeënmanagement is geen extra werk, je hebt er altijd iets aan! 

Jenny Thunnissen is Directeur Generaal van de Belastingdienst.

Door de medewerkers van Ideeënmanagement wordt zij gezien als ambassadeur. 

Zelf vindt ze haar rol vanzelfsprekend.



2
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Het verhaal van een betrokken manager 

van het eerste uur

‘Kiezen we voor geordendheid of 

voor het laten groeien en bloeien 

van allerlei ideeën?’
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Heel veel vragen 

Bij de vormgeving van Ideeënmanagement zijn heel veel vragen voorbij gekomen.

Hoe institutionaliseer je het? Hoe maakt je Ideeënmanagement aan de ene kant

creatief, open en los en hoe geef je het aan de andere kant een basis? Hoe geef je

de logistiek vorm? Hoe breed zet je Ideeënmanagement op? Wat is een idee? Wat

voor een soort ideeën wil je uitlokken? En vooral ook, als het idee waardevol lijkt,

hoe ga je het implementeren? Gaan we themagericht ideeën vragen? Willen we 

vervolgens dat mensen binnen een bepaalde tijd op een thema reageren? Kiezen

we voor de geordendheid of voor het laten groeien en bloeien van allerlei ideeën?

Het projectteam Ideeënmanagement heeft zich ook afgevraagd in welke gevoels-

periode we leven. Als je mensen vraagt om met ideeën te komen, hoe groot is de

kans dat dit aanslaat? Met een paar mensen uit het management hebben we over

deze vragen meegedacht en zo ondersteuning gegeven aan de activiteiten van het

projectteam.

Keuzes maken

Op een gegeven moment lagen er verschillende scenario’s op basis waarvan

rationele maar soms ook gevoelsmatige keuzes te maken waren. Kies je voor een

letterlijke ideeënbus of een elektronische ideeënbus? Vanwege het grote bereik is

gekozen voor het laatste. Weer een andere vraag was of we in een regio met een

pilot zouden starten of direct landelijk? Het is een landelijke opzet geworden, want

ideeën houden zich doorgaans niet aan de grens van een regio. Vervolgens is

bepaald dat de lijn vanuit Ideeënmanagement naar de regiokantoren via de regio-

managers moet lopen. Zij kunnen er voor zorgen dat er enthousiasme in de club

ontstaat door medewerkers aan te sporen met ideeën te komen. Zij kunnen

commitment creëren, zowel naar binnen als naar buiten. 

Het verhaal van een betrokken manager van het eerste uur

1
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Er is een Ideeënteam van vijf medewerkers gevormd. Bij andere organisaties zagen

we dat je praat over honderden ideeën die je moet kunnen verwerken. En ik moet

zeggen dat ons Ideeënteam het er niet slecht vanaf brengt met bijna 2.500

ingediende ideeën in de eerste anderhalf jaar. Maar dat weet je vooraf niet. 

Gedrag in de organisatie

Ideeënmanagement zet je aan het denken en dat vind ik leuk en waardevol. 

De ingediende ideeën laten facetten zien die te maken hebben met ons gedrag 

in de organisatie. Over hoe we dingen met elkaar doen. In die zin vind ik Ideeën-

management verder strekken dan voorstellen om bijvoorbeeld een formulier te

verbeteren. Die verbetervoorstellen zíjn ook belangrijk, maar Ideeënmanagement

gaat ook over gedragsbeïnvloeding. Stel dat we het in de organisatie nou zuiniger

aan doen, wat kan je daar voor bedenken? Onlangs is bijvoorbeeld een project

gestart om het papiergebruik in de organisatie te verminderen. Daarmee raak je

aan hoe we samen dingen doen. Ideeën kunnen ook gebruikt worden als een

vraagverkenning of probleemverkenning. Het is boeiend om dat nog eens te

analyseren. Want er komen naast eenvoudige ideeën ook ideeën binnen waarvan 

je denkt: ‘Daar moeten we eens langer over doorpraten.’

Wiebe Ploegsma is lid van het Managementteam van Belastingdienst/Centrum voor Proces-

en Productontwikkeling (B/CPP). 

B/CPP vertaalt beleid naar producten en diensten voor het primaire proces en draagt bij aan

oplossingen ter verbetering van de inrichting en ondersteuning van het primaire proces van de

Belastingdienst. In de ontwikkelfase dacht hij mee met het projectteam over de vormgeving van

Ideeënmanagement. Wiebe Ploegsma is lid van de Ideeënraad. 

1
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Het fundament onder Ideeënmanagement 

De overheid moet innoveren. Nieuwe werkwijzen ontwikkelen, andere samen-

werkingsverbanden organiseren, nieuwe technologie toepassen, een samen-

hangende kijk ontwikkelen en andere denkrichtingen inslaan. Daarmee vertellen

we je niets nieuws. Maar de praktijk laat zien dat tussen weten en doen soms een

lastig te overbruggen kloof bestaat. Uitdagingen kenmerken zich vaak door

paradoxale elementen en bewegingen. Zo voltrekt de noodzaak om te vernieuwen

zich in een tijd met economisch zwaar weer. Dat betekent niet alleen minder

middelen, maar het voedt ook onze neiging om bij zwaar weer bekende en veilige

schuilplaatsen op te zoeken. Hoe kunnen overheidsmanagers binnen dit gegeven

sturen op innovatie? Hoe kunnen overheidsinstellingen met dezelfde of minder

middelen beter presteren? Ideeënmanagement kan bij deze kernvragen een rol 

van betekenis spelen. 

In dit hoofdstuk schetsen we eerst de Belastingdienst als organisatie. Daarna volgt

hoe de dienst Ideeënmanagement definieert en op welke visie en bouwstenen

Ideeënmanagement is gebouwd. 

Centraal staat het stimuleren van de betrokken-

heid. Gemotiveerde medewerkers zijn de ‘gouden

eieren’ van Ideeënmanagement.

3
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3.1 De Belastingdienst

De Belastingdienst valt onder het Directoraat Generaal der Belastingen van 

het Ministerie van Financiën. Vanaf 1 januari 2003 bestaat de dienst uit 

13 regiokantoren en vier douaneregio’s. Elk regiokantoor wordt aangestuurd 

door een managementteam. Dat managementteam stuurt teamleiders aan, die op

hun beurt aan de uitvoerende teams leiding geven.

3.2 Ideeënmanagement bij de Belastingdienst

De Belastingdienst ziet Ideeënmanagement in zijn basale vorm als: het faciliteren

van het vangen, registreren, selecteren, beoordelen en implementeren van

spontaan ontstane ideeën van medewerkers door een professionele organisatie.

Bestaande ideeën en oplossingen worden op deze manier benut. Denk daarbij aan

verbetering en/of vernieuwing van werkwijzen, diensten, ondersteunende

systemen, processen, maar ook strategie en beleid. 

In een meer integrale vorm ondersteunt Ideeënmanagement innovatie door tevens

het genereren van ideeën actief te bevorderen. De denkkracht in de organisatie

wordt gericht aangesproken door het organiseren van thema-acties. Bijvoorbeeld

Directoraat Generaal

Belastingdienst

- Interne accountantsdienst Belastingen
- Staf

Uitvoerende Dienst

- 13 Belastingregio’s
- 4 Douaneregio’s
- Centrale administratie
- Fiscale inlichtingen en opsporings-

dienst/Economische controledienst

Facilitaire Centra

- Centrum voor informatie- en 
communicatietechnologie

- Centrum voor kennis en 
communicatie

- Centrum voor proces- en product-
ontwikkeling

- Centrum voor facilitaire dienst-
verlening

p56 - 1 - 



21

door ideeën te vragen voor het terugdringen van het papiergebruik in de

organisatie. Een andere manier is het organiseren van workshops waar met

creatieve denktechnieken oplossingen worden bedacht voor een vraagstuk. 

Competentieontwikkeling gericht op creatief denken versterkt daarbij het

innovatieve vermogen van de organisatie. Nu Ideeënmanagement ruim anderhalf

jaar2 operationeel is, ontwikkelt het zich vanuit de basale vorm naar de integrale

vorm.

3.3 Visie 

De Belastingdienst ziet ideeënmanagement als een stap in de keten van innovatie.

Om te innoveren is een organisatieklimaat nodig dat gericht is op vernieuwing,

verbetering en van elkaar willen leren. Vanuit die visie is Ideeënmanagement

verder ontwikkeld en zijn er vier pijlers geformuleerd: laagdrempelig,

professioneel, transparant en motiverend. Daarbij gaat het in essentie om het

creëren, vergroten en behouden van de betrokkenheid van de medewerkers bij de

Belastingdienst. Vanuit dit perspectief zijn de volgende uitgangspunten

geformuleerd:

• Medewerkers voelen zich welkom en uitgenodigd om een idee in te dienen. 

Dat vraagt om weinig regels, want een idee is per definitie spontaan. 

• Voor medewerkers is het gemakkelijk om een idee in te dienen door een heldere

procedure en een toegankelijke applicatie. 

• Medewerkers worden professioneel benaderd door Ideeënmanagement. 

• Vol vertrouwen kunnen medewerkers een idee leveren om het te laten

onderzoeken op bruikbaarheid en haalbaarheid. Ideeënmanagement betrekt 

hen bij de ontwikkeling van het idee en doet al het mogelijke om het idee te

realiseren. 

• Medewerkers worden op de hoogte gehouden over de voortgang en kunnen zien

wat er met een idee gebeurt. Procedures, verantwoordelijkheden en uitkomsten

van het traject zijn transparant. Voor iedereen is zichtbaar wat de inhoud van een

advies en beslissing is, tot en met de eventuele implementatie en beloning.

• Medewerkers worden individueel gewaardeerd. Ze kunnen trots zijn op hun

betrokkenheid. Want als je buiten de kaders durft te denken maakt dat je

waardevoller voor de organisatie. 

2 September 2003

p28 - 2 - 

p32 - 2 - 
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• Er is een persoonlijke benadering: je bent iemand met een gezicht en een naam.

Er is aandacht voor de inbreng van individuele medewerkers door erover te

communiceren en te publiceren. Idee-indieners ontvangen altijd een blijk van

waardering in de vorm van een bedankbrief en een kleine materiële attentie.

Wanneer het idee (nog) niet bruikbaar is, krijgt de medewerker een heldere

uitleg, zodat hij of zij er toch een positief gevoel aan overhoudt en een volgend

idee ook weer inbrengt.

• Er is ruimte voor ‘mislukking’. Van een afgewezen idee kan geleerd worden. Zo

ook van een idee dat in de implementatiefase alsnog niet haalbaar blijkt te zijn.

3.4 Uitgangspunten voor de inrichting 

De pijlers van Ideeënmanagement zijn vertaald naar uitgangspunten die moesten

gelden voor de inrichting van de organisatie: één loket, een onafhankelijke

organisatie, heldere procedures, zorgvuldige toetsing en een motiverende

beloningssystematiek.

Eén loket

Ideeënmanagement bij de Belastingdienst heeft één loket. Daarbij wordt 

gestreefd naar maximale toegankelijkheid en gastvrijheid. Het benutten van de

mogelijkheden die intranet biedt, ligt dan voor de hand. Daarom is gekozen voor

een elektronische ideeënbus die via intranet voor alle 30.000 medewerkers

toegankelijk is. Via een eigen Ideeënmanagement site kunnen de leden van het

Ideeënteam, de leden van de Ideeënraad en de Belastingdienstmedewerkers met

elkaar communiceren. De organisatie, procedures en dossiers zijn via de site

inzichtelijk gemaakt. 

Onafhankelijke organisatie 

De Belastingdienst is georganiseerd in regiokantoren. Toch is gekozen voor een

centrale organisatie van Ideeënmanagement: één coördinatieorgaan ten dienste

van de gehele Belastingdienst. Daarmee wordt het belang van kennisuitwisseling

en het benutten van ontwikkelde vernieuwing in de hele organisatie gediend. 

De leden van het Ideeënteam zitten echter wel verspreid door het land.

Ideeënmanagement moet een brede blik op de totale Belastingdienst hebben en

vertrouwen uitstralen. Daarom is uit ieder regiokantoor een regiomanager

vertegenwoordigd in een Ideeënraad. Ideeënmanagement is daarmee sparring-

1

p79 - 1 - 
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partner op het hoogste niveau. 

Heldere procedures

De regelgeving met betrekking tot het indienen van een idee is tot een minimum

beperkt. Procedures voor de selectie en beoordeling van een idee zijn eenduidig en

voor iedereen inzichtelijk. De idee-inbrenger krijgt via een e-mail altijd een

ontvangstbevestiging en wordt op de hoogte gehouden van de vervolgprocedure.

De termijnen voor de verschillende fasen in de vervolgprocedure zijn bekend.

Overschrijding van een termijn wordt tijdig aan de idee-indiener gemeld.

Zorgvuldige toetsing

Ja zeggen tegen ideeënmanagement is onlosmakelijk verbonden met ja zeggen

tegen de bijdrage van de rest van de organisatie. Vanaf het moment dat een idee is

ingediend tot aan de eventuele realisatie van een idee, doorloopt het een vaste

toetsingsprocedure, uitgevoerd door medewerkers die inhoudelijk deskundig zijn. 

Motiverende beloningssystematiek

Belangrijk is dat medewerkers een positieve herinnering overhouden aan het

indienen van een idee. Dit betekent in elk geval een rechtvaardige behandeling.

Een beloning kan een extra stimulans zijn om nieuwe ideeën ook weer aan te

melden. De beloning is niet afhankelijk van de economische waarde van een idee

en het beloningssysteem is niet dichtgetimmerd met spelregels. In organisaties

waar dat wel het geval is, ontstaat vaak een gesloten sfeer omdat mensen hun

ideeën afschermen en in beroep gaan als hun idee niet wordt opgepakt. Dat werkt

contraproductief. Centraal staat bij de Belastingdienst het stimuleren van de

betrokkenheid: zorgen dat medewerkers trots kunnen zijn op hun ideeën.

Gemotiveerde medewerkers zijn de ‘gouden eieren’ van Ideeënmanagement. 
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Het verhaal van de initiatiefnemer 

‘Ik denk dat Ideeënmanagement 

uitgebouwd zou moeten worden. 

We vangen nu vooral spontane 

ideeën en we willen vaker gerichte 

ideeën vragen.’
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Het begin

Tijdens het schoffelen in de tuin keek ik terug op de achterliggende maanden

waarin ik had meegewerkt aan de realisatie van een idee van mij. Het uiteindelijke

resultaat daarvan was een vermindering van maar liefst één miljoen aangiften

Omzetbelasting. Toch zat iets me niet lekker: mijn idee was in eerste instantie

gesneuveld. Ik heb flink moeten lobbyen voordat het werd erkend. Pas nadat een

specialist op het gebied van Omzetbelasting zijn enthousiasme over mijn idee had

uitgesproken, werd het goedgekeurd en doorgevoerd. Ik dacht: ‘Ik ben heus niet de

enige in de organisatie die moet shoppen met een goed idee.’ En ineens wist ik

het: ik wilde een soort ambassadeur van ideeën worden. Anderen helpen hun

ideeën te realiseren en toevalsfactoren te elimineren. De maandag daarop vertelde

ik aan een paar collega’s wat ik van plan was. ‘Absoluut onhaalbaar, zoiets werkt

niet’, zeiden ze. Maar als ik iets in mijn kop heb, laat ik het er niet zo snel bij

zitten. Ik ben met Henk Raspe gaan praten, destijds mijn baas. Hij ging er serieus

op in en adviseerde me na te gaan of het al ergens bestond en er literatuur op na te

slaan. 

Het bestaat dus 

Kort daarna las ik een artikel over ideeënmanagement bij KPN. Ik belde op goed

geluk KPN en de projectleider ideeënmanagement nodigde me meteen uit om

langs te komen. Ik vroeg aan Henk Raspe of hij het leuk vond om mee te gaan. 

Het antwoord was nee, hij had het veel te druk. Later dacht ik: ‘Dit doe ik niet

goed’. Ik ben teruggegaan en heb gezegd dat het voor mij heel belangrijk was dat

hij meeging. Toen pakte hij zonder aarzeling zijn agenda. Dit was een goede les,

want ook gedurende de rest van het traject is de betrokkenheid van het

management een succesfactor gebleken. Het bezoek aan KPN was erg

enthousiasmerend. Eerlijk gezegd was het wel even een rare gewaarwording, 

want je denkt dat je zelf iets hebt verzonnen en dan blijkt het al te bestaan. 

Het verhaal van de initiatiefnemer

1
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Overtuigen

Daarna stonden we voor de vraag hoe we ideeënmanagement in onze eigen

organisatie verkocht kregen. We staken hoog in en kwamen terecht bij de plaats-

vervangend Directeur Generaal, Jacques van Blijswijk. Henk Raspe arrangeerde

het gesprek en ging weer mee. Ik waardeer hem heel sterk om het risico dat hij

daarmee nam. Zelf ben ik namelijk ook min of meer uitgelachen om het idee.

Henk kon dus ook afgaan, zo voelde ik dat. Bij het overleg kwam toevallig Jenny

Thunnissen, de Directeur Generaal, binnenlopen. Mijn idee voor de Omzet-

belasting hebben we als voorbeeld gebruikt. Dat konden ze thuisbrengen en in

mijn verhaal over ideeënmanagement plaatsen. Ook legden we een relatie met het

thema arbeidsmotivatie. Na 20 minuten waren ze overtuigd en vroegen ze me of ik

er zelf wat mee zou willen doen. Natuurlijk, ik had er alles voor over! 

Uitdragen van je visie

We zijn lang bezig geweest met het formuleren van een visie. Uiteindelijk kwamen

we tot de slotsom dat Ideeënmanagament laagdrempelig, transparant, motiverend

en professioneel moest zijn. Van daaruit zijn we verder gegaan. We zijn nu

anderhalf jaar verder en er is niets wat we uit onze oorspronkelijke visie hebben

losgelaten. Eigenlijk hebben we bij alles een flinke vinger in de pap gehad. En nog

steeds. Je moet er heel erg op zitten omdat je precies tussen je oren hebt wat je wel

en niet wilt. Als andere mensen in het proces betrokken zijn en werk leveren, lijkt

dat soms verdacht veel op wat je zelf wilt, maar ’t is het toch net niet. Dan staat er

bijvoorbeeld in een keurig tekstje wel wát we willen zeggen, maar niet hóe we het

willen zeggen. Het luistert heel erg nauw. Ons werk is voor een heel groot deel

communicatie. 

Ernst de Lange maakte deel uit van het managementteam in Goes toen hij het initiatief nam

om Ideeënmanagement te realiseren bij de Belastingdienst. 

Tegenwoordig is hij projectleider van Ideeënmanagement. 

2
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Creatief denken

In de startfase van het project heb ik een training Creatief Leiderschap gevolgd. 

Na de training kwam ik voor mezelf op een kruising te staan. Wat wil ik? Hoe zie

ik mijn toekomst? Verder in een managementfunctie? Verder met creativiteit? 

Het is duidelijk dat laatste geworden. Door de training ben ik gaan zien dat Ideeën-

management geen instrumenteel gebeuren is. Het gaat erom dat de innovatieve

denkkracht van medewerkers herkend wordt en benut. 

Uitstel van oordeel 

Ik ken een Belastingdienst die tot voor kort geneigd was externen in te huren als

innovatie om de hoek kwam kijken. Maar vaak is beter om het zelf te doen. En dan

mislukt er wel eens wat, maar het versterkt je eigen organisatie. Er komt een ander

type denkkracht boven drijven. Ik denk dat Ideeënmanagement uitgebouwd zou

moeten worden met andere vertrekpunten en andere invalshoeken. Door vaker

creatieve denktechnieken te gebruiken om oplossingen te bedenken voor vraag-

stukken. Door innovatieve competenties van mensen te versterken door middel

van workshops Creatief Denken. We vangen nu vooral spontane, ongerichte ideeën

en we willen vaker gerichte ideeën vragen. Bijvoorbeeld door middel van thema-

acties. 

Ideeënmanagement is een stap, maar niet de laatste stap. We moeten verder. 

Ik wil het niet hoogdravend maken, maar je werkt aan een betere cultuur en aan

het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid. Je zorgt ervoor dat mensen

meer gehoord worden en zich beter laten horen. Ja, je werkt aan een creatievere

organisatie. De helft is al gewonnen als je de spelregel die bij creatief denken geldt

tussen ieders oren krijgt. De spelregel? Uitstel van oordeel! Daarom liggen er bij

vergaderingen van het Ideeënteam waterpistooltjes op tafel. Reageer je direct

negatief op wat iemand zegt, dan heb je een nat hemd.

2
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Het verhaal van de co-ontwerper 

‘Ga op zoek naar de innovatieve 

denkkracht van medewerkers. Om

bestaande denkkaders te kunnen 

doorbreken, nieuwe invalshoeken 

te kiezen, open te staan voor het 

onverwachte.’
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Gelukkige samenloop

Begin 2001 was ik betrokken bij het ‘I love Tax-traject’, een bundeling initiatieven

met Belastingdienstmedewerkers rondom het thema arbeidsmotivatie. B/CPP was

verantwoordelijk voor het actiepunt ‘Beter luisteren naar de werkvloer’. 

We bekeken vooral hoe onze medewerkers de eindgebruiker meer centraal konden

stellen in ontwerpprocessen. Ideeënmanagement paste daar prima bij. 

Wiebe Ploegsma vroeg mij samen met Ernst de Lange het projectteam Ideeën-

management te vormen. Ik til graag nieuwe projecten van de grond, vooral als die

raken aan de organisatiecultuur, het gedrag van mensen binnen een organisatie.

Van ideeënmanagement wist ik niks af, maar de gedachte sprak me erg aan. 

Visie 

Op basis van literatuur en bestaande voorbeelden hebben we een eigen visie

ontwikkeld op ideeënmanagement. We zien ideeënmanagement als een stap in de

keten van innovatie. Voor innovatie moet je een organisatieklimaat hebben dat

gericht is op vernieuwing, verbetering en van elkaar willen leren. Je hebt systemen,

structuren nodig die dat ondersteunen. Ideeënmanagement kan zo’n onder-

steunend systeem zijn door het bieden van een plek waar medewerkers met hun

ideeën terecht kunnen. Vanuit die visie hebben we het verder ontwikkeld. Daarbij

stelden we ons steeds de vraag: draagt wat we doen bij aan het innovatieve klimaat,

aan het betrekken van de medewerkers bij de werkprocessen en aan het leren van

elkaar? Dit is vertaald naar vier uitgangspunten: laagdrempelig, transparant,

motiverend en professioneel. Na anderhalf jaar staan deze uitgangspunten nog

steeds recht overeind en zijn ze overal in terug vinden. 

Het verhaal van de co-ontwerper 

2
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Teruggefloten

Op basis van de uitgangspunten bedachten we hoe Ideeënmanagement bij de

Belastingdienst vorm kon krijgen. In eerste instantie hebben we daarbij een

cruciale fout gemaakt. We hadden een apart organisatieonderdeel bedacht dat

helemaal verantwoordelijk zou zijn voor het Ideeënmanagement en daarbij het

lijnmanagement ‘overgeslagen’. Dat was stom. Je hebt het lijnmanagement hard

nodig. Zij moeten er uiteindelijk voor zorgen dat ideeën opgepakt en

geïmplementeerd worden. We werden dus ook prompt teruggefloten. We vonden 

de oplossing in een Ideeënraad. In die raad is elk regiokantoor vertegenwoordigd

door een lid van het managementteam. De leden van de Ideeënraad zijn

verantwoordelijk voor de inzet van materiedeskundigen. 

Ze beslissen of een idee geïmplementeerd kan worden en zijn verantwoordelijk

voor de realisatie. Daarmee is Ideeënmanagement geborgd in de lijnorganisatie.

De betrokkenheid van de Directeur Generaal is hierbij belangrijk geweest. In het

begin wilden sommige regiokantoren een beleidsmedewerker in de raad zetten.

We hebben er toen flink achteraan gezeten om ervoor te zorgen dat ieder kantoor

op managementniveau vertegenwoordigd was. Anders ben je voor je ’t weet het

draagvlak van het management kwijt. 

Regels

Ik weet nog goed dat we in ons maag zaten met de criteria op basis waarvan je de

ingezonden ideeën beoordeelt. We wisten heel duidelijk wat we niet wilden: regels

die aanleiding konden zijn voor formalistische discussies en eindeloze bezwaar-

procedures. We besloten uiteindelijk helemaal geen beoordelingscriteria op te

stellen. Laat het oordeel maar bij de materiedeskundige liggen. Die is immers

specialist op een bepaald terrein en moet zelf bepalen op basis waarvan hij of zij

een idee beoordeelt. De enige manier waarop controle uitgeoefend wordt, is via

transparantie. De naam van de materiedeskundige en het rapport dat deze over

een idee schrijft, zijn openbaar. Als iemand zich er met een Jantje van Leiden

Sjoukje Kuperus is beleidsadviseur bij Belastingdienst/Centrum voor Proces- en

Productontwikkeling (B/CPP). 

Zij verkent de externe omgeving, signaleert sociaal-maatschappelijke trends en vertaalt deze naar

beleidsconsequenties. Samen met Ernst de Lange vormde zij het projectteam dat Ideeënmanagement

realiseerde.

1
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vanaf maakt, krijgt diegene bij wijze van spreken 30.000 mensen over zich heen.

Dat moet het zelfregulerende mechanisme zijn. 

Communicatie 

Communicatie is een belangrijke factor bij Ideeënmanagement. Wat je uitstraalt

moet passen bij wat je wilt bereiken. Binnen de grenzen van de huisstijl kozen we

bewust voor een eigen logo. We wilden ons onderscheiden door op een positieve

manier op te vallen en het verfrissende en enthousiasmerende van Ideeën-

management te laten zien. Dus geen ambtelijk taalgebruik, maar appelleren aan

jou als mens en niet aan jou als ambtenaar. In de communicatie speelt het Ideeën-

team een belangrijke rol. Dat heeft het meeste contact met idee-indieners. 

Het team bestaat uit bevlogen mensen die achter dingen aangaan, initiatieven

nemen, doen wat ze beloven en helder communiceren. Het stoffige imago van 

de oude ideeënbus hebben we daarmee achter ons kunnen laten. 

Creatieve denkkracht

Het systeem waar we nu anderhalf jaar mee werken, vangt vooral ‘spontane’

ideeën. Een volgende stap in de innovatieketen is ook actief op zoek te gaan naar

de innovatieve denkkracht van medewerkers. Om de bestaande denkkaders 

te kunnen doorbreken, nieuwe invalshoeken te kiezen, open te staan voor 

het onverwachte. De Belastingdienst is natuurlijk primair een ambtelijke toko 

waar je jarenlang geleerd is je aan de regels te houden. Dat is ook ons bestaans-

recht. De burger wil niet dat we creatief met zijn belastingaangifte omgaan. 

Maar door medewerkers alleen als uitvoerders te benaderen mis je ook alle ideeën

die zij hebben over hoe het werk beter georganiseerd kan worden. Met hun

creativiteit kun je een heleboel bereiken. 

1
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Het managen van ideeën, het bewegen van 

mensen, het realiseren van een organisatie 

en middelen. Dat zijn de bouwstenen van 

Ideeënmanagement. 

6De inrichting van Ideeënmanagement 

Ideeënmanagement bij de Belastingdienst is spontaan ontstaan. De vraag hoe 

de organisatie beter gebruik kan maken van de ideeën van medewerkers was 

geen acuut vraagstuk. Iemand nam het initiatief en kreeg de kans een voorstel 

te ontwikkelen. Hij werd projectleider en een medeontwikkelaar was snel

gevonden. Samen legden zij het fundament onder Ideeënmanagement en

bouwden zij de organisatie rond Ideeënmanagement op. Wat de bouwstenen zijn

voor de inrichting van Ideeënmanagement en welke spelers daarbij welke rol

spelen, lees je in dit hoofdstuk. 

6.1 Bouwstenen

De bouwstenen bestaan uit het managen van ideeën, het bewegen van mensen 

en organisatie en middelen. 
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Bouwsteen 1: het managen van ideeën 

Het managen van de ideeënstroom bestaat uit vijf hoofdactiviteiten:

• Stimuleren

Ideeën moeten op gang worden gebracht en gehouden. De Belastingdienst

stimuleert de ideeënproductie onder andere door thema-acties, gerichte 

creatieve denksessies en competentieontwikkeling gericht op creatief denken.

• Signaleren en registreren

In deze fase wordt de binnen de organisatie aanwezige ideeënstroom zichtbaar

gemaakt door middel van een elektronische ideeënbus die voor alle

medewerkers via intranet toegankelijk is. 

• Beoordelen

De besluitvorming over wat er met de ideeën gebeurt, is georganiseerd door

middel van een heldere beoordelingsprocedure. 

• Implementeren

In deze fase worden ideeën uitgewerkt en gerealiseerd. 

• Bewaren 

Alle ideeën worden bewaard, ook niet-uitgevoerde, als informatiebron of om 

ze in de toekomst te recyclen.

Bouwsteen 2: het bewegen van mensen

Bouwsteen twee bestaat uit het op gang brengen en houden van een permanente

stroom verbeter- en vernieuwingsideeën. Belangrijke onderdelen van bouwsteen

twee zijn: 

• Communicatie over visie, doelen en strategie

Medewerkers en managers kunnen hun denkkracht en handelen richten als de

visie, doelen en strategie van de organisatie en van Ideeënmanagement helder

en herkenbaar zijn. Ze begrijpen zo waar de ideeën aan bijdragen en waarom

daar belang aan wordt gehecht. 

• Informatie over procedures en keuzes

Om de motivatie van medewerkers te stimuleren en vast te houden, is het

informeren van idee-indieners en geïnteresseerden over de (voortgang van)

procedures van ideeënmanagent een belangrijke voorwaarde. Hetzelfde geldt

voor het toelichten van de keuzes die gemaakt worden bij het geven van kansen

of het afwijzen van ideeën. 

p27 - 2 - 
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• Motivatie als hoofddoel 

Gemotiveerde medewerkers zijn de basis én het resultaat van Ideeënmanage-

ment. Uit motivatie vloeit efficiëntie voort, maar dit is niet het hoofddoel waarop

Ideeënmanagement is gebouwd. 

Bouwsteen 3: organisatie en middelen

Bouwsteen drie bestaat uit voorwaarden om Ideeënmanagement te laten draaien:

• Verantwoordelijkheden

Hieronder vallen afspraken en duidelijkheid over wie voor welk deel in het hele

proces verantwoordelijk is voor de organisatie, ondersteunende systemen,

kwaliteitsbewaking, communicatie en de besluitvorming over het registreren,

selecteren en implementeren van ideeën.

• Besluitvormingsproces

Hieronder vallen de afspraken over selectiecriteria, beoordeling en de

besluitvorming over het selecteren en implementeren van ideeën. 

• Financiering

Hieronder vallen de middelen die worden ingezet voor de personele bezetting,

communicatie, beloningssysteem en ondersteunende systemen.

• Ondersteunende systemen

Hieronder valt de elektronische ideeënbus die aangesloten is op intranet en de

site van Ideeënmanagement.

6.2 De spelers en hun rol 

De medewerkers van de Belastingdienst zijn bij Ideeënmanagement de

hoofdrolspelers. De leden van een Ideeënteam en een Ideeënraad zijn de spelers

die zorgen voor de organisatie van Ideeënmanagement en de realisatie van ideeën.

Om de ideeën op inhoud te beoordelen, worden zij bijgestaan door materie-

deskundigen. De ideeënmanagers van het Ideeënteam hebben een faciliterende

rol. Zij zorgen voor een goed lopende organisatie. In de Ideeënraad hebben de

regiomanagers van de Belastingdienst zitting. Zij zijn eindverantwoordelijk en

hebben beslissingsbevoegdheid over de selectie en implementatie van de ideeën en

het inzetten van middelen. De materiedeskundigen hebben een adviserende rol

over de haalbaarheid van een idee.

1
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De rollen van al deze spelers staan niet beschreven. Een functieomschrijving is 

bij de start bewust achterwege gelaten om ruimte te geven aan een organische

invulling. In de praktijk werkt dit goed. Vanuit dit open script kon ontstaan dat

het Ideeënteam bijvoorbeeld voorlichting geeft over Ideeënmanagement aan

externe organisaties en regelmatig uitgenodigd wordt om mee te denken over

interne ontwikkelingen. Of dat een materiedeskundige ook betrokken kan worden

bij de implementatie van ideeën. Ondertussen heeft elke rol een ‘natuurlijke’

invulling gekregen.

Het Ideeënteam 

Het Ideeënteam werkt landelijk en bestaat uit vijf fulltime medewerkers. De

volgende functies zijn daarin vertegenwoordigd: één projectleider annex ideeën-

manager, twee ideeënmanagers, één staffunctionaris annex controller en een

secretariaatsmedewerker annex webmaster. De taken die de leden van het Ideeën-

team uitvoeren staan hieronder beschreven. Iedere taak is onder één van de drie

bouwstenen van Ideeënmanagement geplaatst om je zoveel mogelijk inzicht te

geven in de praktische uitvoering van het instrument. Overigens lopen de taken 

in de praktijk wel eens door elkaar.

Het managen van ideeën 

• Door het maken van de eerste selectie van ideeën

• Door het doorsturen van ideeën naar de Ideeënraad

• Door het onderhouden van contact met materiedeskundigen

• Door het uitzetten en begeleiden van thema-acties

Het bewegen van mensen 

• Door het begeleiden van idee-inbrengers

• Door een actieve rol te spelen in de implementatiefase 

• Door het aansturen van de communicatie over en marketing van Ideeën-

management 

• Door het creëren van draagvlak in de organisatie voor Ideeënmanagement

• Door het begeleiden van creatieve denksessies

• Door het organiseren van de jaarlijkse Impulsprijs 

• Door het meedenken met actuele ontwikkelingen in de organisatie

• Door het geven van voorlichting binnen en buiten de Belastingdienst 

• Door het monitoren van wat mensen beweegt



41

Organisatie en middelen 

• Door het beheren van de elektronische ideeënbus 

• Door het beheren van het budget 

• Door het bieden van ondersteuning aan de Ideeënraad

• Door het bijhouden van kerngetallen

• Door het houden van evaluaties

• Door het schrijven van rapportages

De Ideeënraad 

De Ideeënraad bestaat uit leden van de managementteams van de regiokantoren.

Elk individueel lid is verantwoordelijk voor de beoordeling en eventuele

implementatie van ideeën die onder de verantwoordelijkheid van zijn of haar

regiokantoor vallen. De raad is een podium voor kennisuitwisseling en een

bundeling van krachten om richting te geven aan regio-overstijgende onder-

werpen. Zij komt ongeveer vier maal per jaar bijeen. Ieder lid van de Ideeënraad

heeft de mogelijkheid te worden ondersteund door een contactpersoon,

bijvoorbeeld een staflid van de eenheid die de daadwerkelijke behandeling verricht.

De projectleider Ideeënmanagement heeft zitting in de Ideeënraad als verbindende

factor tussen de raad en het Ideeënteam. 

Om snel te kunnen handelen is een dagelijks bestuur geformeerd. Dit bestaat uit

een viertal leden uit de raad, waaronder de voorzitter van de Ideeënraad en de

projectleider. Het dagelijks bestuur is beslissingsbevoegd namens de raad.

Hieronder staan de taken van de leden van de Ideeënraad beschreven, waarbij

iedere taak is ondergebracht bij een van de bouwstenen van Ideeënmanagement.

Het managen van ideeën 

• Door ideeën ter beoordeling bij materiedeskundigen uit te zetten 

• Door te besluiten over de beoordeelde ideeën

• Door eindverantwoordelijk te zijn voor de implementatie van ideeën die als 

goed en toepasbaar zijn beoordeeld 

Het bewegen van mensen

• Door draagvlak te creëren binnen de managementteams van de eenheden

• Door het genereren van ideeën binnen het eigen kantoor te stimuleren

• Door aanspreekbaar te zijn voor de medewerkers

• Door leden af te vaardigen in de jury van de jaarlijkse Impulsprijs
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Organisatie en middelen 

• Door eindverantwoordelijkheid te dragen voor het budget 

• Door het voeren van het dagelijks bestuur

De materiedeskundige

Om een idee te beoordelen wordt het voorgelegd aan een specialist die kennis 

en inzicht heeft in de materie van het idee. Leden van de Ideeënraad hebben

onderwerpen ‘geadopteerd’ waarvoor hun kantoor materiedeskundigen levert. 

Het geadopteerde onderwerp sluit zoveel mogelijk aan bij de portefeuilleverdeling

over de verschillende regio’s. De taken die een materiedeskundige uitvoert, staan

hieronder beschreven, evenals de bouwsteen waar de taak onder valt.

Het managen van ideeën 

• Door een idee inhoudelijk te beoordelen 

• Door soms persoonlijk contact op te nemen met de idee-indiener

• Door bij de beoordeling het idee eventueel te bespreken met een collega

• Door een advies uit te brengen aan een lid van de Ideeënraad

p47 - 1 - 
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Het verhaal van de voorzitter 

van de Ideeënraad

‘Geen enkele leidinggevende 

kan op tegen de kracht van het

denkvermogen van de groep 

medewerkers in een organisatie.’
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Kracht van het denkvermogen 

Geen enkele leidinggevende kan op tegen de kracht van het denkvermogen van de

groep medewerkers in een organisatie. Als je die goed weet te stimuleren is het

een enorme bron van informatie. Wij boden voorheen alleen weinig gelegenheid

om die informatie naar voren te brengen. Tijdens een arbeidsmotivatieproject

zeiden medewerkers tegen ons: ’Jullie praten meer mét en tegen ons – vooral

tegen ons – maar jullie luisteren te weinig naar ons.’ Met Ideeënmanagement

boren we die enorme bron aan en is een platform gerealiseerd waardoor

medewerkers zich gehoord voelen. Dat vind ik heel belangrijk. Dus toen ze me

vroegen om voorzitter van de Ideeënraad te worden, was ik gelijk enthousiast. Ik

geloof sterk in de creativiteit van medewerkers. 

Uit de slaap gewekt 

Het lijkt wel of een aantal mensen wakker geschud is. Of misschien waren de

medewerkers al wakker, maar wij als management niet. Vroeger leek het erop dat

er weinig initiatieven kwamen als je wat aan medewerkers vroeg. Maar misschien

stelden we altijd de verkeerde vraag of op het verkeerde moment. Voorstellen voor

veranderingen kwamen van een stafmedewerker of van de top en medewerkers

zagen die voorstellen als een vaststaand feit. Of ideeën van medewerkers werden in

een werkoverleg afgekapt met ‘ge-ja-maar’. Dit soort ontzettend creatieve en

betrokken mensen, die voorheen misschien als drammerig werden ervaren, geef je

nu een platform. We kijken en luisteren nu beter naar medewerkers. En dat is

waardevol, want de gedachten die medewerkers hebben kunnen van een

verrassende eenvoud zijn, maar met grote gevolgen. Dat is de slaap waaruit wij

gewekt zijn.

Het verhaal van de voorzitter van de Ideeënraad

1



47

Managementinvloed

Je hebt het management nodig om er voor te zorgen dat medewerkers tijd vrij

kunnen en willen maken om de rol van materiedeskundige te vervullen. Soms heb

je een materiedeskundige nodig van een andere afdeling. Ik kan natuurlijk niet

zomaar over de tijd van een medewerker van een collega-manager beslissen. Maar

ik kan wel duidelijk maken dat het de hele Belastingdienst ten goede komt. 

Nadat een materiedeskundige een idee heeft beoordeeld, gaat het terug naar een

lid van de Ideeënraad voor een definitief oordeel. Niet omdat managers het beter

weten, maar om de betrokkenheid van ons management te versterken. 

Tegelijkertijd versterkt dat ook de waarde van het advies. Want als je zegt dat iets

een goed idee is, heb je het nog niet ingevoerd. Wij maken ons dan sterk voor de 

implementatie van een idee. Een idee dat weinig geld kost, kun je snel invoeren.

Maar het kan ook zijn dat een idee uitmondt in een zodanige verandering van

werkwijzen dat bijvoorbeeld een geautomatiseerd systeem aangepast moet worden.

De Ideeënraad voert het idee dan ten tonele en zet het op de rol. En ja, dat gaat dan

met iets meer kracht en invloed dan wanneer een medewerker een verzoek

indient. 

Functieniveau nivelleert

We proberen van hoog tot laag een professionele medewerker te zijn. Dat is een

medewerker die geschikt en bekwaam is en bereid is om zijn of haar taken goed

uit te voeren, maar die ook verantwoording aflegt. Dat geldt voor het management

evenzeer. Op enig moment kwam er een idee binnen waarvan ik precies de context

wist, dus heb ik het zelf afgehandeld. De indiener liet me vervolgens weten dat 

zij een andere kijk had op mijn beoordeling van het idee. Daarover hebben we

gemaild en telefonisch contact gehad. Dan praat je niet meer als lid van een

managementteam met een medewerker, maar je praat als collega’s met elkaar. 

Het verschil in functieniveau wordt zo geweldig genivelleerd. 

Eric van Gerven is lid van het Managementteam Belastingdienst/Centrale Administratie en

voorzitter van de Ideeënraad. 

De Ideeënraad is eindverantwoordelijk voor de beoordeling en implementatie van ideeën.

1
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Elan 

Ideeënmanagement draait nu anderhalf jaar, met succes, dankzij gedreven

mensen die het heel goed hebben neergezet. Natuurlijk is het niet zo dat opeens 

de sfeer in de organisatie heel anders is dan voorheen. Maar ik merk wél uit de

ideeën die ik zie, dat er een enorm kennispotentieel en betrokkenheid zit bij

medewerkers. Er zit een elan bij de medewerkers die de ideeën indienen. Dat komt

ook naar voren op het moment dat je een hele club idee-indieners op de jaarlijkse

Impulsprijs bij elkaar haalt. Uiteindelijk komen tien mensen in aanmerking voor

de prijs, maar in de zaal zaten wel een paar honderd mensen. En als je dan die

verschrikkelijk blije en zelfs ontroerde gezichten van mensen ziet die een prijs

kregen, dat is geweldig. 

1
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Het verhaal van een lid van de Ideeënraad 

‘Je kunt er heel wat theorieën over

spuien, maar het werkt toch het

beste om in de praktijk te zien hoe

Ideeënmanagement werkt, wat het

oplevert, wat het losmaakt.’
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Zichzelf verkopend verhaal 

Ik was gematigd sceptisch toen Ernst de Lange mij zijn idee over ideeën-

management voorlegde. Hij nam mij mee naar KPN, waar ideeënmanagement 

al behoorlijk voet aan de grond had, en toen was ik om. Het is onvoorstelbaar

hoeveel rendement zo’n bedrijf uit ideeënmanagement haalt. Op dat moment was

de keuze voor mij snel gemaakt: dit moeten wij ook gaan doen! Daarna heb ik hem

een handje geholpen om de weg naar de top van de Belastingdienst in te slaan.

Vervolgens is het verhaal zichzelf gaan verkopen. Ik hoor nu nog steeds reacties

van mensen die aangenaam verrast zijn dat ze inderdaad wat terughoren en dat er

inhoudelijk op hun idee wordt ingegaan. Wat dat betreft zijn die mensen de beste

reclame voor het verhaal, want zij praten er natuurlijk over op hun afdeling. 

Zelfsturende organisatie

Je hebt in een organisatie volwassen medewerkers die trouwen, kinderen krijgen,

auto’s kopen en allerlei andere ‘grote mensen dingen’ doen. Het is een vreemde

gang van zaken dat zij, als ze op kantoor zitten, alleen nog precies doen wat hen

gezegd wordt. Dit is natuurlijk een uitvergroot beeld. Maar deze benadering van

medewerkers wringt in een tijd waarin mensen veel mondiger en zelfstandiger

zijn. De afgelopen jaren is er binnen de Belastingdienst dan ook heel nadrukkelijk

een verandering in het denken ontstaan: laten we niet alles topdown doen maar

proberen de organisatie zo plat mogelijk te houden met vormen van zelfsturing. 

Minder weten, meer gebruiken 

Ideeënmanagement past in die veranderende bestuursfilosofie over zelfsturing en

kan daar de komende jaren een bijdrage aan leveren. Want het zal duidelijk zijn

dat we het niet hebben over een ontwikkeling die in een jaartje gerealiseerd is.

Mijn inschatting is dat het nog jaren zal duren voordat je die zelfsturing echt goed

vormgegeven hebt. Veel managers zijn opgegroeid met de gedachte dat zij alle

Het verhaal van een lid van de Ideeënraad
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antwoorden zelf moeten bedenken. Zelfsturing betekent dat je als leidinggevende

van veel minder dingen wat af hoeft te weten en zaken daar neerlegt waar ze

thuishoren. En daar sluit Ideeënmanagement naadloos bij aan. Richting leiding-

gevenden die minder overtuigd zijn, gebruik ik de ideeën die binnenkomen om

aan te geven: gebruik wat je hebt! Wát er moet gebeuren, dat blijft gewoon de

verantwoordelijkheid van het management. Voor hóe het moet gebeuren en de

slimme oplossingen moet je bij medewerkers zijn. 

Kom kijken!

Ik kan nog wel zes verhalen over Ideeënmanagement vertellen. Maar het

belangrijkste wat ik kwijt wil aan organisaties die in Ideeënmanagement zijn

geïnteresseerd, is: kom eens bij ons kijken3! Ik refereer maar even aan mijzelf.

Ernst de Lange kan behoorlijk enthousiast over allerlei dingen praten, maar toch

bleef ik wat sceptisch. Een ochtendje in de keuken kijken bij KPN en ik was om.

Dus je kunt er heel wat theorieën over spuien en zeggen hoe belangwekkend het

is, maar het werkt toch het beste om in de praktijk te zien hoe Ideeënmanagement

werkt, wat het oplevert en wat het losmaakt. Om met je eigen ogen te zien wat voor

scala aan ideeën, rijp, groen, buitengewoon zinvol maar ook zinloos er binnen

komt. Bij mij werkt dat zo en ik denk dat ik niet zoveel anders ben dan andere

mensen.

3 De Belastingdienst wil haar kennis en ervaring op het gebied van Ideeënmanagement graag 
delen. Voor een kijkje in de keuken, het stellen van vragen, of het uitproberen van de elektro-
nische ideeënbus kun je contact opnemen met Ideeënmanagement via telefoonnummer 
010 290 4925. 

Henk Raspe is lid van het Management team bij de Douane Zuid. 

Hij was de eerste manager die het verhaal van de initiatiefnemer van Ideeënmanagement hoorde en

zich liet overtuigen. Henk Raspe is nu lid van de Ideeënraad.
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Teveel criteria voor het indienen van een idee

staan het spontane denkproces in de weg. 

Er ontstaat ruis in het hoofd van de mensen

waardoor ze vooraf hun eigen idee afwijzen. 

9Ideeën verzamelen en verwerken

De meeste ideeën komen spontaan op. Veel belangrijke uitvindingen zijn ontstaan

door toevalligheden en spontane gedachten, zoals de penicilline, of de Post-its op

je bureau. Vooraf gestelde criteria kunnen dit proces in de weg staan. Er ontstaat

ruis in het hoofd van de mensen waardoor ze vooraf hun eigen idee afwijzen in

plaats van het door een ander te laten beoordelen. Ook kan een idee nu nog niet

bruikbaar zijn, maar in de toekomst wel. Bijvoorbeeld omdat beleid verandert 

of de techniek zich ontwikkelt. Tevens geven ideeën een beeld van wat er bij

medewerkers leeft. Daarom heeft de Belastingdienst slechts vier criteria opgesteld

waar een idee aan moet voldoen.

In dit hoofdstuk lees je welke criteria zijn opgesteld, welke route een idee door-

loopt, welke acties men onderneemt en hoe een idee wordt beloond. 
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9.1 De criteria 

Medewerkers dienen hun idee in via de elektronische ideeënbus. De weg van een

idee is geheel transparant. Dat wil zeggen dat iedereen de voortgang kan volgen,

weet wie het idee behandelt en waarom het aangenomen of afgewezen wordt.

Voorbeeld van de ideegegevens die door de indiener worden ingevuld.

Een idee moet voldoen aan de volgende criteria: 

1. Een idee mag niet rechtstreeks voortkomen uit een werkopdracht. Met dit

criterium wordt voorkomen dat mensen die uit de aard van hun werk met

vernieuwing bezig zijn een grotere kans maken op een beloning. 

2. Een idee mag niet eerder door een ander persoon zijn ingediend.

3. Een idee moet ‘Belastingdienstbreed’ bruikbaar zijn. Ideeën die alleen lokaal

bruikbaar zijn, horen thuis bij het lokale managementteam. Door dit criterium

wordt voorkomen dat Ideeënmanagement gebruikt wordt om via een omweg,

namelijk het passeren van de betrokken manager, alsnog een lokale verandering

proberen door te voeren. 

1
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4. Een idee moet duidelijk beargumenteerd zijn. Dit houdt in dat een idee een

oplossingsrichting in zich moet hebben. Het voorstel om iets af te schaffen is 

te mager. Het wordt pas een idee als omschreven is waarom de idee-indiener 

dat vindt en welk alternatief hij of zij heeft bedacht.

9.2 De beoordelingsprocedure

Voldoet het idee aan de criteria, dan gaat het de beoordelingsprocedure in. 

Stap A

Het idee wordt gekoppeld aan een ideeënmanager. Deze gaat op onderzoek uit en

kijkt naar verbindingen met andere ideeën of lopende projecten. Daarmee wordt

het idee zo kansrijk mogelijk gemaakt. De ideeënmanager vult het idee eventueel

Signaleren en
registreren

Idee

Ideeënmanagement

Ideeënteam

Materiedeskundigen

Ideeënraad

Lijnorganisatie

Geïmplementeerde
ideeën 

Aangehouden of afgewezen 
ideeën en tips

Beoordelen

Besluiten

Implementeren

1
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aan met zijn of haar bevindingen. Vervolgens koppelt de ideeënmanager het idee

aan één van de leden van de Ideeënraad. 

Voorbeeld van de werkvoorraad van een ideeënmanager

Stap B

Het lid van de Ideeënraad, of zijn of haar contactpersoon, leest het idee, vult de

informatie eventueel aan en kijkt welke deskundigheid nodig is om het idee te

beoordelen. Het lid van de Ideeënraad zet het idee uit bij een materiedeskundige. 

Stap C

De materiedeskundige beoordeelt het idee inhoudelijk. Hij of zij maakt een

inschatting van de mogelijke voordelen en risico’s en schrijft een onderbouwd

advies. Dit wordt ter besluitvorming aan het lid van de Ideeënraad voorgelegd.

Vervolgens wordt het idee in een van de volgende categorieën geplaatst: 

p47 - 1 - 
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• Het idee is niet toepasbaar;

• Het idee is goed, maar momenteel niet toepasbaar;

• Het idee is goed en toepasbaar.

Stap D

Het lid van de Ideeënraad neemt mede op basis van het uitgebrachte advies een

van de volgende beslissingen:

• Het idee wordt afgewezen

De behandeling van het idee wordt verder afgerond door het Ideeënteam. 

De idee-indiener krijgt een persoonlijke bedankbrief met een presentje. Nadat

besloten is een idee niet uit te voeren, kan het als tip zijn waarde behouden.

Daarom is op de site van de elektronische ideeënbus een tiphoek te vinden met

afgewezen ideeën.

• Het idee is (momenteel) niet toepasbaar 

De realisatie van het idee is op dit moment onhaalbaar of de risico’s zijn te groot,

maar op termijn zijn sommige ideeën wellicht wel kansrijk. Zo’n idee wordt in

een Ideeënbank geplaatst en na maximaal een jaar opnieuw beoordeeld. 

De idee-indiener krijgt van het Ideeënteam een persoonlijke bedankbrief en een

presentje.

• Een idee lijkt goed en toepasbaar

Het lid van de Ideeënraad koppelt een implementatiecontactpersoon aan het

idee. De idee-indiener ontvangt een persoonlijke bedankbrief, een waardebon

naar keuze van 50 euro en de mogelijkheid betrokken te worden bij de

implementatie van het idee. Het idee wordt genomineerd voor de Impulsprijs.

Stap E

De lijnorganisatie is verantwoordelijk voor de realisatie van het idee. Tijdens de

implementatiefase kan een idee alsnog sneuvelen. Vooraf is niet altijd duidelijk of

realisatie van het idee haalbaar is. Maar sommige ideeën lijken zoveel potentie te

hebben dat het de moeite waard is het implementatietraject in te gaan. Duidelijk

zal zijn dat dergelijke ideeën een groot afbreukrisico hebben. De Belastingdienst

vindt echter dat het nemen van risico’s hoort bij de ambitie om te vernieuwen. 

p62 - 2 - 
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Het verhaal van een materiedeskundige 

‘Wij zien als materiedeskundigen

spontane ideeën die we met 

reguliere projecten kunnen 

verbinden. Zo krijgen ideeën 

een sneeuwbaleffect.’
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Mail ze maar 

Op een dag kreeg ik een telefoontje van een ideeënmanager. Ik wist op dat

moment wel van het bestaan van Ideeënmanagement, maar was er zelf nog niet

mee in aanraking gekomen. Hij wilde bij mij langskomen omdat hij dertig ideeën

in portefeuille had die hij aan mij als materiedeskundige wilde voorleggen. Eerlijk

gezegd reageerde ik met: ’Hartstikke goed dat jullie die ideeën hebben. Mail ze

maar, dan kan ik ze bekijken en beoordelen.’ Dat leek mij efficiënt, de ideeën op

mijn stapel leggen en die netjes afwerken. Maar de ideeënmanager was vast-

houdend en zei dat het beter was om eerst het een en ander mondeling toe te

lichten. Dat ik in eerste instantie wat terughoudend reageerde, kwam door mijn

onbekendheid met het fenomeen. Of door de waan van de dag. 

Zaken doen

De ideeënmanager kwam dus op bezoek. Tussen die dertig ideeën zagen mijn

collega en ik meteen voorstellen waar we direct wat mee konden. Dat was echt

leuk! We hebben twee uur met elkaar gesproken en direct zaken gedaan. Dat is de

kracht van Ideeënmanagement, dat het door de stapel heen breekt. De ideeën

verdeelden we in drie categorieën. In de eerste categorie kwamen ideeën die goed

zijn, maar waar we op dat moment nog niets mee konden. Bijvoorbeeld omdat het

niet paste binnen het bestaande beleid. In de tweede categorie plaatsten we de

ideeën die we konden oppakken om verder uit te werken. En in de derde categorie

kwamen de ideeën die we direct konden uitvoeren. 

Zorgvuldig

Bij complexe ideeën is het goed dat er iemand van het Ideeënteam langskomt en

het samen met de materiedeskundige bespreekt. Eenvoudigere ideeën komen per

e-mail bij de materiedeskundige binnen. Via het elektronische systeem worden we

er automatisch aan herinnerd dat er nog ideeën ter beoordeling liggen. 

Het verhaal van een materiedeskundige 

1
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Dat kattenbelletje voorkomt ook dat een idee op de stapel terechtkomt en de idee-

inbrenger dus lang moeten wachten op een reactie. Want voor de idee-inbrenger is

het natuurlijk spannend wat de reactie van een materiedeskundige is. Als materie-

deskundige moet je daar dus zorgvuldig mee omgaan. 

Beoordelen

Bij het beoordelen van ideeën is een aantal factoren belangrijk. Op de eerste 

plaats moet het idee bij de juiste beoordelaar terechtkomen zodat het goed wordt

opgepakt. Het bewaken van de voortgang van het proces is een andere factor.

Daarmee houd je de snelheid erin. En de terugkoppeling naar diegene die het idee

heeft ingediend is belangrijk. Zo merkt de idee-indiener dat het idee gewaardeerd

wordt en dat is goed voor de motivatie. Via de site kunnen mensen de voortgang

volgen en dat is zeker van belang bij de ideeën die wat meer voeten in de aarde

hebben en waar je dus langere tijd mee bezig bent. 

Netwerken 

We bellen als materiedeskundigen ook wel eens een idee-inbrenger op. Soms heb

je vragen, wil je weten wat diegene nou precies bedoelt. Voor mij is bijvoorbeeld 

de toelichting bij een idee soms niet duidelijk. Door de idee-indiener te bellen

voorkom je dat je een idee om die reden afwijst, terwijl het misschien een goed

idee blijkt te zijn als je doorvraagt. Ook verifieer ik wel eens bij andere specialisten

wat zij van een idee vinden of welk advies zij zouden geven. Zo gebruik ik mijn

netwerk om mijn rol als materiedeskundige te vervullen. 

Feedback ontvangen

Als je bij B/CPP je werk goed wilt doen, heb je feedback nodig van medewerkers

op de regiokantoren. Op hun beurt krijgen die medewerkers reacties van klanten,

de belastingplichtigen. Die informatie is voor ons ook zeer waardevol. 

Anouschka Ausems is beleidsmedewerker bij Belastingdienst/Centrum voor Proces en

Product Ontwikkeling (B/CPP). 

Als er ideeën binnenkomen die te maken hebben met belasting op Arbeid en Vermogen, worden 

ze ter beoordeling voorgelegd aan materiedeskundige Anouschka Ausems
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Via de elektronische ideeënbus krijgen wij die feedback vaker en meer

gestructureerd dan voorheen. De mensen worden door Ideeënmanagement

geprikkeld om over hun werk na te denken en er is een duidelijke structuur waar

ze hun ideeën kwijt kunnen. Dat werkt enorm stimulerend en motiverend en dat

is voor ons weer prettig omdat wij zo meer en sneller ideeën en suggesties

ontvangen. 

Ideeën koppelen 

Wij zien als materiedeskundigen verschillende projecten die we met elkaar

kunnen verbinden. Zoals het project waar gevraagd wordt om ideeën te bedenken

voor interne besparingen. We horen wat er speelt en denken: ‘Hé, bij ons domein

zijn mensen in hun reguliere werk met die zaken bezig. Zij hebben ook ideeën en

laten we dat eens koppelen. Laten we de projectleider bellen en de gezamenlijkheid

zoeken.’ Zo krijgen ideeën een sneeuwbaleffect. Op die manier krijg je ook meer

draagvlak voor de implementatie van veranderingen. Bij B/CPP loopt bijvoorbeeld

een project om het proces van de Voorlopige Teruggave te stroomlijnen. 

Dat project was al gestart, maar via Ideeënmanagement kwamen van de werkvloer

ook goede ideeën binnen die we in het project konden gebruiken. Zo versterken

verschillende processen elkaar. Dat vind ik erg leuk om te zien gebeuren. 
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Het verhaal van de winnaar van de Impulsprijs 

‘De Impulsprijs is voor andere 

mensen een duidelijk signaal: 

dit wil de Belastingdienst. 

Dat is echt de grootste pluim 

die je kunt krijgen.’
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Idee eerst afgewezen 

Ik moet eerlijk bekennen dat mijn eerste contact met Ideeënmanagement raar

verlopen is. Nadat de elektronische ideeënbus de lucht in ging, diende ik een idee

in. Ik stelde voor om alle informatie over het primaire proces voor de loonbelasting

bijeen te brengen op een digitaal informatieplaza. Toen ik hoorde dat mijn idee

was afgewezen dacht ik: ’Afgewezen, zo snel al? Hebben ze er wel goed naar

gekeken?’ Wat bleek, ik had mijn idee laten rouleren binnen de Belastingdienst om

te peilen hoe anderen erover dachten en iemand was er zo enthousiast over dat hij

het al had ingediend! Dus eigenlijk was dat een compliment. Maar ik dien liever

mijn eigen idee in. Dat begreep hij en toen heeft hij het idee teruggetrokken. Later

heb ik hem betrokken bij het realisatieproces. Ik dacht: ’Kom er maar bij zitten als

jij zo enthousiast bent.’ 

Impulsprijs

Alle goedgekeurde ideeën dingen automatisch mee naar de jaarlijkse Impulsprijs.

Tot mijn grote verbazing heb ik die prijs gewonnen. Dat had ik echt niet verwacht!

De prijs bestaat uit 15.000 euro voor mij persoonlijk. Jenny Thunnissen, de

Directeur Generaal, reikte de prijs uit en zei: ‘Volgend jaar wil ik hier staan en

zeggen dat jouw idee gerealiseerd is’. De Impulsprijs is voor andere mensen een

duidelijk signaal: dit wil de Belastingdienst. Dat is echt het mooiste cadeau dat je

kunt krijgen. Daarom zou voor mij een oorkonde ook goed geweest zijn.

Wat ga ik doen?

Na het uitreiken van de Impulsprijs vroeg ik mij af hoe ik verder moest met mijn

idee. Er is geen team om je heen dat je helpt je idee te realiseren. Een ideeën-

manager hielp me door me de weg te wijzen naar de contacten die ik kon leggen,

maar verder moest ik zelf m’n schouders eronder zetten. Ik weet ook niet of het op

een andere manier zou moeten. Niemand is immers zo gemotiveerd als jijzelf. 

Het verhaal van de winnaar van de Impulsprijs
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Als je helemaal gaat voor je idee, weet je de weg naar realisatie wel te vinden. 

Wat vinden jullie? 

Dat realisatieproces is trouwens lastig. Als er op managementniveau op je idee

geschoten wordt, komen ze aan jouw kindje. Het is goed je te realiseren dat het

idee voor jou heel veel waard is, maar voor een ander misschien niet. Idee-

indieners moeten hun idee niet onder een glazen stolp zetten. Ik heb de afgelopen

tijd geleerd zakelijk te blijven denken en niet bij de pakken neer te zitten. Samen

met de materiedeskundige, die betrokken was bij de beoordeling van het idee,

onderzoeken we nu de technische implementatie. Maar het is ook belangrijk om je

gedachten achter het idee over te brengen op de mensen die ermee gaan werken.

Als de techniek aan alle kanten vlamt, maar je hebt de motivatie van de mensen

niet, gebruikt niemand het. Vandaar dat ik veel contacten op de werkvloer leg. 

Je moet creatief blijven tot en met de implementatie en openstaan voor anderen.

Wie weet wint iemand ooit eens de Impulsprijs met het verbeteren van mijn idee.

Het verschil met vroeger

Ik denk dat iedere organisatie aan de buitenkant beter georganiseerd lijkt dan zij 

in werkelijkheid is. De aandacht gaat namelijk eerst naar de klant. Vaak wordt

vergeten dat je binnen ook klanten hebt zitten, je eigen medewerkers. En men

weet niet altijd wat er speelt op de werkvloer. Ideeënmanagement maakt daarin

een groot verschil en dat heeft onder andere te maken met de organisatie rond

Ideeënmanagement. Tien jaar geleden was er ook een ideeënbus, georganiseerd

binnen een directie. Toen heb ik ook een idee ingediend, maar dat strandde bij de

directie. Ik heb er in ieder geval niets meer van gehoord. Dat was typisch voor

toen: je had een voorstel en daar ging je mee naar je chef. Je chef zei: ga er maar

mee naar de directie. En voor je het wist was je drie jaar verder. 

Eric Hertogh was behandelfunctionaris bij kantoor Belastingdienst Zuidwest toen hij een

idee indiende waarmee hij in 2002 de jaarlijkse Impulsprijs won. 

Tegenwoordig is hij druk bezig met de realisatie van het idee. 
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Gewoon doen

Weet je waarom Ideeënmanagement zo goed is? Er is een luisterend oor. Een

luisterend oor dat is ingebed in de Belastingdienst. Als je een idee indient bij

Ideeënmanagement ben je binnen een maand veel verder dan vroeger. Want je

slaat stappen over. Dat de organisatie luistert naar medewerkers is heel belangrijk.

De aandacht die ieder idee krijgt, ook als het niet uitgevoerd gaat worden, is

waardevol. Ik adviseer mensen dan ook niet te twijfelen. Als je een idee hebt, dien

het in en laat anderen maar zeggen of het wel of niet kan. Je moet dat vooraf niet

zelf invullen. Gewoon doen.

Volgende stap

Jenny Thunnissen heeft mij gevraagd om de komende maanden voor haar te

werken om meer ideeën te creëren op het terrein van de administratie. Hoe ik dat

ga doen weet ik nog niet. Ik zal mezelf daar een weg in moeten banen. Het is zo

fantastisch dat ik me bijna niet realiseer dat dit echt gaat gebeuren. Ik ben nogal

een twijfelaar en heb veel gehad aan de steun van Ideeënmanagement; jij hebt een

idee, ga er maar voor. De afgelopen tijd heb ik veel geleerd. Ik ben veel rustiger en

probeer gewoon mijn stappen te zetten zoals ik die moet zetten en neem daar de

tijd voor.
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Impulsprijs

De Impulsprijs is de interne bedrijfsprijs voor innovatie. Elk idee dat goed en

toepasbaar is, wordt genomineerd. Eén keer per jaar worden al deze ideeën

voorgelegd aan de jury van de Impulsprijs. In de jury zitten topmanagers van de

Belastingdienst, de Directeur Generaal is voorzitter. De jury bepaalt welke tien

ideeën een Impulsprijs winnen. De jurering kent geen vastgestelde beoordelings-

criteria: de juryleden moeten samen tot overeenstemming zien te komen. 

De uitreiking is een feestelijk evenement voor alle genomineerden. Die tien

medewerkers die de prijs ontvangen, winnen niet alleen een geldbedrag variërend

van € 15.0000 tot € 5.000, ze zijn ook Impulsprijs-winnaar. Daarmee laat de

organisatie zien dat ze het meedenken van medewerkers belangrijk vindt. 

1
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Ideeënmanagement levert meer op dan arbeids-

motivatie en bruikbare ideeën. Kansen zien en 

aansluiten bij ontwikkelingen blijft ook in de 

realisatiefase een belangrijke succesfactor.

12Succesfactoren en valkuilen 

In dit hoofdstuk zetten we de belangrijkste succesfactoren op een rij (12.1). 

Dat Ideeënmanagement meer oplevert dan arbeidsmotivatie en bruikbare ideeën,

blijkt uit de neveneffecten (12.2). Paragraaf 12.3 biedt suggesties voor organisaties

die te klein zijn voor het gehele instrument Ideeënmanagement, maar die er toch

graag mee aan de slag willen. 

12.1 Succesfactoren en valkuilen

Timing

Tijdens de initiatiefase van Ideeënmanagement vond een aantal ontwikkelingen

tegelijkertijd plaats. De Impulsprijs bestond al, maar was aan een nieuwe jas toe.

Er liep een actie met de naam ‘I love Tax’, gericht op het versterken van de arbeids-

motivatie. ‘Beter luisteren naar de werkvloer’ kwam in de top 10 van actiepunten.

En tot slot liep er een medewerker rond met de ambitie om ideeënmanagement in

de organisatie te ontwikkelen. Deze ontwikkelingen sloten naadloos op elkaar aan.
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Om deze signalen te herkennen, moet je gevoel hebben voor richtinggevende

ontwikkelingen: wat leeft er in de organisatie, waar beweegt zij zich naartoe? 

Bij een andere organisatie kunnen ook andere ontwikkelingen spelen waar op

aangesloten kan worden, bijvoorbeeld: kwaliteitsbeleid, het versterken van het

innovatieve vermogen van de organisatie, of de noodzaak met minder middelen

hetzelfde te blijven doen. 

Steun van het management

Vanaf het eerste initiatief heeft Ideeënmanagement bij de Belastingdienst kunnen

bouwen op de steun van het (top)management. Zowel bij de ontwikkeling van het

concept als bij de uitvoering in de praktijk is deze steun één van de belangrijkste

succesvoorwaarden, om verschillende redenen:

• De leden van het Ideeënteam werden vrijgemaakt van andere taken en kregen

tijd om een visie te ontwikkelen. Het management gaf hen de ruimte een aanpak

te kiezen die afweek van de organisatiecultuur. 

• Ideeënmanagement zet altijd een aantal zaken in de organisatie op zijn kop.

Veranderingen bieden kansen, maar roepen ook weerstand op. Alleen al omdat

ideeënmanagement voor veel organisaties haaks staat op de heersende cultuur.

Steun van het topmanagement is nodig om commitment te creëren. Juist als het

tegenzit, is steun van het management belangrijk. ‘Dit is wat wij willen’ is het

signaal dat het management moet afgeven om de hobbels te kunnen nemen die

er gegarandeerd komen. 

• Je hebt het management nodig om er voor te zorgen dat mensen tijd vrij 

kunnen maken om als materiedeskundige een idee te beoordelen en je 

hebt managementinvloed nodig om ideeën gerealiseerd te krijgen. 

Visie

Ontwikkel een eigen visie op het instrument in relatie tot je organisatie. Daarmee

schep je verankering en draagvlak in de organisatie. De kracht van ideeën-

management is dat het verder reikt dan het opstellen en uitvoeren van procedures. 

p32 - 1 - 

p12 - 1 - 

p27 - 1 - 

p47 - 1 - 

p28 - 1 - 

p52 - 2 - 
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Organisatiebrede opzet

Er kunnen overwegingen zijn om bij één directie of sector met een pilot te starten.

Bijvoorbeeld om de rest van de organisatie te overtuigen dat ideeënmanagement

zichzelf terugverdient. Toch is het aan te bevelen om ideeënmanagement direct

organisatiebreed in te voeren. Ideeën hebben vaak betrekking op processen of

producten die organisatiebreed gebruikt worden. De beslissingsbevoegdheid voor

het wel of niet invoeren van een idee ligt daarbij meestal op centraal niveau. 

Concept consistent doorvoeren 

Voer het concept dat gekozen wordt voor Ideeënmanagement consistent door. De

Belastingdienst stelde arbeidsmotivatie centraal. Hierdoor liet men zich leiden bij

de vervolgkeuzes. Als eerste stap is het centrale thema vertaald naar kernbegrippen

voor het concept: transparant, laagdrempelig, professioneel en motiverend. 

De verdere plannen zijn steeds getoetst aan deze vier begrippen. Bijvoorbeeld de

beslissing om geen beoordelingscriteria voor de ideeën op te stellen, vloeit voort uit

de kernbegrippen. En de keus om geen financiële beloning aan uitgevoerde ideeën

te koppelen ook. 

Projectorganisatie in de initiatiefase 

In de initiatiefase is een slagvaardig en gemotiveerd projectteam nodig. Zet 

geen zware projectorganisatie op. Dat kan de slagvaardigheid in de weg zitten. 

Een klein, gemotiveerd projectteam voorkomt vertraging door visieverschillen 

en uiteenlopende ambities. In plaats van een stuurgroep in te stellen, kun je

bijvoorbeeld ook een aantal inspirerende ontwikkelbijeenkomsten met het

management organiseren. Probeer te voorkomen dat een team wordt

samengesteld uit mensen die eigenlijk niet hetzelfde willen, maar er nou eenmaal

bij moeten omdat ze een organisatieonderdeel vertegenwoordigen. Het is beter om

zulke specialisten incidenteel in te schakelen, wanneer je ze nodig hebt.

Voldoende menskracht

Snelheid in de procedures is een belangrijke voorwaarde om de motivatie voor het

indienen van ideeën te stimuleren en vast te houden. Daarvoor zijn voldoende

ideeënmanagers nodig. Het Ideeënteam van de Belastingdienst bestaat uit vijf

fulltime functies. Niet alleen de grootte van de organisatie, en dus het potentiële

aantal ideeën dat wordt ingediend, is richtinggevend voor de benodigde bezetting.

p27 - 2 - 
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Bij de taken van het Ideeënteam zitten ook werkzaamheden die altijd gedaan

moeten worden, hoe klein of groot de organisatie ook is. Denk hierbij bijvoorbeeld

aan het onder de aandacht brengen van Ideeënmanagement en het maken van

voorlichtingsmateriaal. 

Vooral tijdens de implementatie loop je het risico dat goede ideeën alsnog ver-

zanden in de molen van de normale procedures: wie gaat het betalen en wie maakt

er tijd voor? Een actief Ideeënteam is dan zeer belangrijk: zij lobbyen, leggen de

nadruk op wat de winst van het idee is en helpen zoeken naar financiering. 

Doen wat je verkondigt

Ideeënmanagement heeft zichzelf de opdracht gegeven zelf te doen wat het

verkondigt. Wil je dat mensen denkpatronen doorbreken? Dan moet je zelf

patronen doorbreken. Bijvoorbeeld door een andere schrijfstijl in notities. 

Is transparantie een uitgangspunt? Dan moet je zelf transparant zijn, door open 

en eerlijke communicatie. Staan de medewerkers centraal? Dan zorg je ervoor dat

procedures en praktische problemen hun ideeën niet in de weg staan. Is arbeids-

motivatie het hoofddoel? Dan informeer je de medewerker snel en met goede

argumentatie over de beoordeling van het idee. 

Toegankelijke applicatie

Een van de kernbegrippen van Ideeënmanagement is laagdrempeligheid. Voor 

de applicatie, de elektronische ideeënbus, betekende dit dat hij voor iedereen

toegankelijk en eenvoudig te bedienen moet zijn. Omdat alle medewerkers al

beschikten over Lotus Mail en andere Lotus faciliteiten, heeft de Belastingdienst

gekozen voor een Lotus Notes database. Maar er zijn natuurlijk andere varianten

mogelijk.

Goed omgaan met afgewezen ideeën 

Een groot deel van de binnengekomen ideeën blijkt (nog) niet bruikbaar. 

Hier moet zorgvuldig mee worden omgegaan om te voorkomen dat mensen

gedemotiveerd worden. De Belastingdienst doet dat door heel duidelijk te

beargumenteren waarom een idee niet gerealiseerd kan worden en door te blijven

communiceren over de waarde die zij aan Ideeënmanagement hecht. De waarde

zit niet alleen in de realisatie van ideeën, maar ook in de serieuze aandacht voor

elk idee. 

1

p52 - 1 - 
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Motiverende beloningssystematiek

Belonen is een belangrijk aspect van Ideeënmanagement. Bezoeken aan diverse

bedrijven leerden dat een objectief systeem van belonen, naar rato van de

opbrengst van een idee, in de praktijk een getouwtrek over de hoogte van de

beloning tot gevolg heeft. Eigenlijk heel logisch. Wanneer er veel geld mee

gemoeid is, verschuift het belang van betrokkenheid naar geldelijk gewin.

Medewerkers tekenen bezwaar aan omdat ze het niet eens zijn met de gehanteerde

berekeningswijze voor de hoogte van de beloning en materiedeskundigen worden

platgebeld door idee-indieners, die zich ontpoppen als verkopers van hun eigen

idee. Zo kan zelfs een oninnovatief klimaat ontstaan, omdat men bang is kennis te

delen. Bij de Belastingdienst staat daarom het stimuleren van betrokkenheid

voorop.

12.2 Neveneffecten

Ideeënmanagement blijkt meer op te leveren dan arbeidsmotivatie en bruikbare

ideeën. Kansen zien en aansluiten bij ontwikkelingen blijft ook in de realisatiefase

een belangrijke succesfactor. Zo blijkt dat: 

• Verschillende projectteams de ideeënbus gebruiken als informatiebron. ‘Wat

leeft er, waar heeft de (interne) klant behoefte aan?’, zijn vragen waarop je

antwoorden kunt vinden in de ideeënbus. Tik een woord of begrip in en enkele

seconden later heb je het gedachtegoed van 10 of 150 medewerkers op je scherm,

met de mogelijkheid deze mensen persoonlijk te benaderen.

• Projectleiders die, in verband met de bezuinigingen, de opdracht hadden de

Belastingdienst te doorzoeken naar het ‘hoger hangend fruit’, zochten contact

met het Ideeënteam. Zo ontstonden samenwerkingsverbanden tussen deze

beleidsmedewerkers en kundige idee-indieners uit de praktijk. Op deze manier

kan in het vet worden gesneden, maar niet in het vlees.

• Kennisdeling ontstaat als vanzelf. Ideeën berusten vaak op verkeerde aannames

of onwetendheid over de reden waarom een situatie is zoals die is. Deze worden

door de uitleg van een materiedeskundige uit de weg geruimd.

• De Belastingdienst is een experiment gestart: een Future Center. Dit is een plek

waar de condities zijn gecreëerd om mensen te ondersteunen in vernieuwend

denken en handelen. Zodat ze bewust op zoek gaan naar nieuwe ideeën, ook

voor de lange termijn. Het Future Center is een logische stap om verder te

werken aan een innovatief klimaat. 

1

2
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12.3 Spelen met Ideeënmanagement 

Voor een kleine organisatie is het denkbaar dat het instrument Ideeënmanagement

in zijn geheel te groot is. Variaties zijn dan wel mogelijk. Bijvoorbeeld het

ontwikkelen van een visie op wat de organisatie met de denkkracht en ideeën van

medewerkers wil doen. Ook kun je denken aan het invoeren van een ideeënronde

bij reguliere overleggen, het organiseren van ideeënbijeenkomsten of een tiphoek

op het intranet. Belangrijk blijft dat een duidelijke vervolgprocedure wordt

aangehouden, dat duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is en welke criteria 

er eventueel worden gehanteerd. 
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Applicatie

De elektronische ideeënbus is te benaderen in Lotus Notes. Nagenoeg elke

medewerker bij de Belastingdienst beschikt over Lotus Notes en de daarbij

behorende basisvaardigheden. Op een eenvoudige wijze wordt na het indienen 

van het idee een volledig dossier opgebouwd. De onderzoeksverslagen, adviezen 

en besluiten worden telkens toegevoegd aan het ingediende idee. Van elke

statusovergang wordt automatisch een mailbericht verzonden aan de betrokkenen. 

De elektronische ideeënbus is gebouwd door het automatiseringcentrum van 

de Belastingdienst. Er zijn een tester en een deelprojectleider aangetrokken voor

het bouwen van de applicatie. Deze interviewden regelmatig de projectleider

Ideeënmanagement. Na ieder interview werd er weer een stukje bijgebouwd, 

het resultaat bekeken en een nieuw interview gehouden. De bouw van de

elektronische ideeënbus duurde twee maanden. 

Begroting 

Ideeënmanagement valt organisatorisch onder één kantoor. Alle overige kantoren

dragen echter bij in de kosten, omdat ideeënmanagement landelijk opereert.

Behalve een personeelsbudget zijn de volgende budgetten toegekend:

Beloningsbudget (voor kleine beloningen tot € 50) € 25.000

Organisatie Impulsprijsuitreiking € 23.000

Impulsprijzen (prijzengeld) € 67.500

1
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Bijlage 1 Kerngetallen 

Periode: 1 februari 2002 t/m 31 december 2002

Aantal ideeën gerealiseerd/implementatiefase 97

Aantal ideeën in Tiphoek geplaatst 98

Aantal ideeën niet toepasbaar 1.274

Aantal ontvangen ideeën 1. 491

Aantal ideeën in behandeling per 5 februari 2003 365

waarvan thema-actie Kostenbesparing 211

Onderwerpen Top-10

Belastingdienst specifiek

• Omzetbelasting 29

• BVR 34

• Douane 38

• Invordering 52

• Massale processen 63

• IB- Winst & Niet Winst 138

• Producten en diensten CFD 157

Algemeen 

• Communicatie 165

• Personeel 247

• Automatisering 329
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Verdeling onderwerp ontvangen ideeën in primaire en niet-primaire 

processen

Primair proces 34%

Niet-primair proces 66%

Afhandeling ideeën door

Ideeënteam 64%

Materiedeskundige/Ideeënraad 36%

Aantal ideeën behandeld per materiedeskundige

Aantal ideeën 1.491

Aantal materiedeskundigen 145
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Aantal ideeën behandeld per materiedeskundige

1

2-4

5-7

8-10

11-hoger





Bijlage 2 Literatuurlijst

Portaal sites voor creativiteit en innovatie:

www.cocd.net 

www.creax.net

www.innovation.im-boot.org

www.innovationtools.com

Startpagina’s 

http://creativiteit.pagina.nl

http://innovatie.pagina.nl

http://kennismanagement.pagina.nl

Literatuurtips

1. Aken, Teun van, Bruining, Ton, e.a.: ‘Kennis Maken met Denkwerk - Return 

on Thinking Revisited’,

2003 Van Gorcum, ISBN 90 5931 219 8 

In dit onderzoeksverslag zeer veel wetenswaardigheden over kennis, denken,

denkvoorkeuren en (re-)produceren van kennis. Maar vooral stof tot nadenken. 

2. Boekhoff, Thijs, e.a.: ‘Management van kennis’,

1997 Kluwer Bedrijfsinformatie b.v., ISBN 90 2672 708 9 

Kennismanagement is een manier van managen die kennis en vaardigheden van

mensen centraal stelt. Het herbergt het unieke samenspel van strategie, human

talent management en informatietechnologie. 

3. Bos, Jo en Harting, Ernst, e.a: ‘Projectmatig creëren’, 

1998 Scriptum Books, ISBN 90 5594 122 0

Een methode waarbij het accent ligt op het managen van chaos, het bundelen van

energie en het beheren van relaties. Resultaatgerichtheid en creativiteit in de

organisatie zullen toenemen. 

1
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4. Byttebier, Igor: ‘Creativiteit Hoe? Zo! - Inzichten, inspiratie en toepassingen voor

het optimaal benutten van uw eigen creativiteit en die van uw organisatie.’, 

2002 Lanoo nv, ISBN 90 2095 017 7

‘Creativiteit Hoe? Z0!’ is een leer-, doe- en oefenboek dat je een rondleiding geeft

in je eigen denken en je helpt je eigen creativiteit en die van je organisatie te

ontdekken en ontwikkelen. Voor iedereen die de sleur van de standaard-

oplossingen wil doorbreken en op zoek is naar buitengewone én efficiënte

antwoorden op de uitdagingen van alledag. De vorm van het boek is uniek, vol

verassingen en inspiratie. 

5. Chikszentmihalyi, Mihaly: ‘Creativiteit - Over flow, schepping en ontdekken’, 

1999 Boom, ISBN 90 5352 373 1

Chikszentmihalyi interviewde meer dan 90 boeiende mensen, die grote invloed

hebben gehad op de denk- en werkwijze van anderen en voor wie creativiteit een

cruciale rol speelt in werk en leven. Cskikszentmihalyi benadrukt dat creativiteit

niet alleen in creatieve vakgebieden als de kunsten en de wetenschap gecultiveerd

moet worden, maar ook in het bedrijfsleven, bij de overheid en in het onderwijs. 

6. Florida, Richard,: ‘The rise of the creative class’, 

2002 Basicbooks, ISBN 04 6502 476 9

The creative class bedraagt in de V.S. momenteel al 30% van de werkende

bevolking. De beslissingen die deze mensen nemen hebben een grote

economische impact en bepalen de toekomst van de organisatie van de werkplek,

welke bedrijven succesvol zullen zijn en welke falen en zelfs de overleving van

bepaalde steden.

7. Gaspersz, J.B.R., e.a.: ‘Management van creativiteit - De sleutel tot innovatie in uw

organisatie’, 

1998 Kluwer Bedrijfsinformatie, ISBN 90 2672 790 9

Een boek dat de lezer op ideeën brengt over ideeën in zijn organisatie en behandelt

hoe innovatieve ondernemingen het ontstaan van ideeën niet aan het toeval

overlaten. 

8. Jaworski, Joseph: ’Synchroniciteit’, 

2000, Christofoor, ISBN 90 6038 462 8

Jaworski laat aan de hand van zijn eigen ervaringen zien dat door een

fundamentele verandering van focus een geheel nieuwe manier van leidinggeven

ontstaat. Een vorm van leidinggeven die niet gericht is op het verwerven van

persoonlijke macht, roem en status, maar die het geheel dient, omdat alleen dat

echt werkt. 
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9. Kessels, Jos, Boers, Erik, Mostert, Pieter: ‘Vrije ruimte-filosoferen in organisaties’

2002, Boom, ISBN 90 5352 827 x

In dit boek laten de auteurs zien hoe de klassieke idealen van welsprekendheid,

weldenkendheid en wellevendheid weer ingang kunnen vinden in hedendaagse

organisaties. Ze wijzen de lezer de weg naar deze drie kunsten, die ten dienste

staan van wat in de moderne managementliteratuur wordt aangeduid als

‘excellence’: uitmuntend handelen. 

10. Robinson, Alan G. en Stern, Sam: ‘Corporate creativity - How innovation and

improvement actually happen’, 

1998 Berrett-Koehler Pub., ISBN 15 7675 049 3 

Alan Robinson en Sam Stern stellen een radicaal andere manier voor om

creativiteit te managen, die ervoor zorgt dat het creatief potentieel wordt

gerealiseerd en significante vooruitgang wordt geboekt in de positie en winst-

gevendheid van een bedrijf.

11. Senge, Peter, e.a.: ‘De Dans der Verandering - Nieuwe uitdagingen voor de lerende

organisatie’, 

2000 Academic Service, ISBN 90 5261 289 7

Een boek voor lijnmanagers, topfunctionarissen, interne netwerkers, docenten en

anderen die op professionele wijze veranderinitiatieven in de praktijk willen

brengen. De vele praktische adviezen, cases en (individuele en team-)oefeningen

laten zien hoe de behandelde theorieën in de praktijk van de lerende organisatie

kunnen worden toegepast. 

12. Vogelenzang, Han en Hageman, Trudy: ’Service management - De sociale

constructie van diensten’, 

1997 Uitgeverij H.Nelissen, ISBN 90 2441 396 6

In onze diensteneconomie is een andere, meer integrale wijze van beleid maken

nodig. Ook de stijl van leidinggeven verandert in een servicegerichte organisatie,

minder hiërarchisch, meer gericht op zelfsturing van teams, de manager als coach

en regisseur van leerprocessen. 

13. Voorendonk, Richard: ‘Creativiteit en management – Handleiding voor het

ontwikkelen en benutten van creativiteit in organisaties’, 

1998 Academic Service, ISBN 90 5261 273 0

‘Creativiteit en Management’ is geschreven voor iedereen die de kennis en

inventiviteit van medewerkers, maar ook van die van zichzelf, wil stimuleren. 
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