
afdelingen en high-techlaboratoria? ‘De 
beste ideeën zijn vaak zo eenvoudig, dat 
je denkt: deden we dit niet al lang? Dan 
weet je dat het geniaal is.’ 

Ondernemer
Voorwaarde is wel dat de medewerkers 
hun ideeën gemakkelijk kunnen ventile-
ren. Zonder ingewikkelde procedures en 
onwillige managers. Hoetmer bedacht 
daarvoor het concept ‘Boter bij de vis’, 
een soort praatshow, waarin medewer-
kers oplossingen presenteren om werk-
processen te verbeteren. Een kritische 
jury beoordeelt welke bijdragen het beste 
zijn. De bedenkers krijgen een cheque 
van maximaal 40.000 euro, waarmee 
zij zelf hun idee kunnen uitvoeren. De 
indiener wordt namelijk ondernemer 
van zijn eigen idee. Dat betekent dat hij 
er, in de woorden van Hoetmer, ‘zelf aan 
gaat trekken’, dus belt, regelt en de juiste 
mensen benadert. ‘Geef de bedenker 

je toch niet meer aan je baas te vragen 
of je twee uurtjes per week mag beste-
den aan ideeën?’  

mijn idee
De volgende stap was de lancering van 
het ideeënmanagementsysteem ‘Mijn 

idee’, dat in de plaats kwam van ‘Boter 
bij de vis’. De uitgangspunten zijn 
hetzelfde: medewerkers dienen ideeën 
in, worden ondernemer van hun eigen 
plan en krijgen een coach. De ideeën 
worden niet langer beoordeeld door 
een jury, maar door een interne des-

p een dag ontving directeur 
Arie van As een boze e-mail 
van een van de onder-
houdsmonteurs van Ned-
Train. Er deugde van alles 

niet aan het bedrijf, was de boodschap. 
Van As aarzelde niet en reisde af naar 
het hoge Noorden om met de man te 
praten. Hij vroeg hem wanneer hij voor 
het laatst met plezier naar zijn werk 
was gegaan. Drie jaar geleden, was het 
antwoord. Waarom de monteur toen 
wel tevreden was? Omdat hij een idee 
had, dat zijn chef had overgenomen. 
Op dat moment, ergens in 2006, reali-
seerde Van As zich ten volle hoe belang-
rijk het is om medewerkers en hun 
ideeën serieus te nemen. Het was het 
startsein voor een nieuwe benadering 
van innovatie, die naadloos paste in de 
strategie van het bedrijf om voorop te 
lopen in de branche. Einddoel is om in 
2015 – als het spoor openbaar wordt 

aanbesteed – het beste onderhoudsbe-
drijf van Europa te zijn.
De man die Van As aanwees om de 
innovatie vorm te geven, was Jan Hoet-
mer. Inmiddels is Hoetmer, voormalig 
controller bij NedTrain, ruim twee 
jaar aan de slag als manager Creatieve 
Bedrijfsvoering. Hij heeft een heilig 
geloof in ideeën. ‘Als je wilt innoveren, 
moet je ervoor zorgen dat je ideeën 
genereert. Stel dat je honderd ideeën 
verzamelt, dan zijn er daarvan gemid-
deld zo’n tien kansrijk. En één is een 
break-through. Hoe meer ideeën, hoe 
meer goede ertussen zitten. Ofwel: 
quantity breeds quality. De vraag is waar 
je die ideeën vandaan haalt. Het ant-
woord is simpel: bij de medewerkers 
zelf, want mensen zijn van nature 
creatief.’ 
Maar blijft het bedrijf zo niet steken 
in huis-, tuin- en keukenideeën? 
Echte innovaties komen toch van r&d-

bedrijfsreportage

Ideeën van medewerkers besparen NedTrain tijd en geld

Creativiteit leidt tot ideeën en ideeën leiden tot innovatie. 
Dat is de gouden keten van NedTrain, het onderhoudsbe-
drijf van de Nederlandse Spoorwegen. Sinds twee jaar zorgt 
NedTrain bewust voor een werkklimaat waarin creativiteit en 
ondernemerschap kunnen gedijen. Het bedrijf won daarmee 
de AWVN-Innovatietrofee van het tweede kwartaal 2009.

O
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vertrouwen en ruimte. Maak hem zelf 
verantwoordelijk. Dan is de kans veel 
groter dat een idee slaagt en daadwer-
kelijk geïmplementeerd wordt.’ 
De indieners hoeven het niet helemaal 
alleen te doen. Speciale coaches helpen 
hen om het idee door de organisatie te 
geleiden. Zo wil NedTrain voorkomen 
dat ideeën stranden omdat medewer-
kers de weg niet kennen. De coaches 
zijn medewerkers van 50 jaar of ouder. 
Hoetmer schakelt hen hiervoor in, 
omdat hij in een wetenschappelijk 
onderzoek heeft gelezen dat mensen in 
hun kindertijd heel creatief zijn, dan 
in een negatieve spiraal terechtkomen, 
een dieptepunt bereiken rond hun 
45ste, en daarna weer steeds creatiever 
worden. ‘Voor de coachrol hebben we 
circa honderd oudere werknemers 
getraind. Hebben we daar wel tijd voor, 
hoorden we in het begin weleens. Toen 
hebben we gezegd: als 50-plusser hoef 

innovatie is creativiteit 
plus ondernemerschap

een heftruckchauffeur van NedTrain ergerde zich al jaren aan de nietjes op het afdekkarton van de pallets die hij 
moest vervoeren. bij het openmaken van de lading haalde hij steevast zijn vingers open. Toen hij weer een keer 
bloedend in het magazijn stond, viel hem opeens iets in. Wat als we het karton nu eens vastmaken met postelastie-
ken in plaats van met nietjes? Het bleek een ingenieuze greep. Vier postelastieken houden het afdekkarton stevig 
op zijn plaats. ‘Niet nieten, maar elastieken’, is sindsdien het devies. kinderlijk eenvoudig, maar zeer doeltreffend. 
een ander voorbeeld is de nieuwe methode die medewerkers bedachten voor de dagelijkse visuele inspectie van 
de onderkant van de trein. Dit gaat eenvoudiger, sneller en  ergonomischer met een soort verlengstok waaraan een 
spiegel en een lamp bevestigd zijn, die de monteur langs de perronrand beweegt. Voordeel is ook dat de treinen niet 
meer verplaatst hoeven worden naar het rangeerterrein. 
of neem de flexibele mal die een monteur ontwikkelde. een instrument om hout, metaal of andere materiaal de 
juiste contouren en maat te geven. De flexibele mal kan gebruikt worden voor meerdere vormen, terwijl vroeger bij 
iedere bewerking een nieuw exemplaar gemaakt moest worden. Het resultaat is enorme tijdwinst.

elastieken en spiegels

14|15 

Werk
geVeN
nummer 4



kundige, zoals een manager, een ict’er 
of een ingenieur. In twee jaar tijd heeft 
NedTrain op deze manier meer dan 
2000 ideeën opgedaan, waarvan er 400 
zijn doorgevoerd. Totale besparing: 1,5 
miljoen euro. 
Volgens Martin van Eerden, ideeënma-
nager bij de vestiging Haarlem, is ‘Mijn 
idee’ een regelrecht succesverhaal. Hij 
begeleidt regelmatig brainstormses-
sies, waarbij een groepje medewerkers 
zich over een van tevoren bedachte 
probleemstelling buigt. Dat gebeurt in 
een speciale ‘crearuimte’, die Van Eer-
den met zorg heeft ingericht. ‘Omdat 
de gemiddelde kantooromgeving niet 
bevorderlijk is voor de menselijke geest, 
zorgen we hier voor een andere sfeer. 
Zo staat er een roze bank, iets wat 
eigenlijk totaal niet past bij ons bedrijf. 
Met gezellige muziek op de achtergrond 
praten we eerst een kwartiertje over 
voetbal, vakantie en het weer. Daarna 
gooi ik een stapel post-its op tafel en 
zeg: jongens, ga het maar bedenken. En 
een paar uur later komt er dan een plan 
uit. Heel constructief, iedereen loopt 
met een glimlach de deur uit.’ 
Nieuw is dat de directie van NedTrain 

waarin mensen aangemoedigd worden’ 
om hun ideeën te delen. Hoe krijgen zij 
dat voor elkaar? ‘Door gewenst gedrag 
te belonen en stelselmatig complimen-
ten te geven. Met dat doel hebben wij 
complimentencoaches opgeleid, die de 
managers daarin trainen. Ook hebben 
we een website, www.plimenten.com, 
waarop ze kunnen bijhouden hoeveel 
complimenten ze per dag geven.’

Na het gesprek maken we een rondje 
door de meterslange fabriekshallen. 
Wat vinden de mannen en vrouwen op 
de werkvloer van het ideeënsysteem? 
Het blijkt dat het vereiste ondernemer-
schap een hobbel kan zijn. Een van de 
monteurs klaagt dat de uitwerking van 
ideeën zo lang duurt. Een ander vertelt 
dat hij een steiger wil plaatsen rond de 
trein waarin hij en zijn collega’s nieuwe 
ramen plaatsen, zodat ze alle materialen 
bij de hand hebben. De steigers zijn er, 
hij kan ze zo pakken, maar hij krijgt 
geen medewerking van de afdeling die 
deze officieel moet plaatsen. Hoetmer 
stimuleert de heren om het heft in eigen 
hand te nemen. ‘Je moet het zelf doen! 
Als jij je werkplek wilt verbeteren, kan 
niemand je tegenhouden!’  y

in de serie ‘Locatie …. centraal’ op 
bezoek gaat bij alle vestigingen om de 
drie grootste problemen uit de wereld 
te helpen. Van As pleegt te zeggen dat 
hij niet eerder weggaat dan dat er een 
oplossing is. De medewerkers zelf leveren 
de top-3 van problemen. Vervolgens 
denkt de directie na over de te nemen 
stappen en mobiliseert de juiste afdelin-
gen. Er is inmiddels één sessie geweest, 
op de vestiging in Onnen. Manager 
Werkvereenvoudiging Leon Gulij: ‘De 
mensen waren eerst wat angstig, maar 
later praatten ze open en eerlijk. Het 
streven was om in acht weken het 
aantal knelpunten te halveren en acht 
maanden later nog eens, maar nu blijkt 
dat binnen acht weken het einddoel al 
gehaald is. En het waren geen kinder-
achtige problemen die aan het licht 
kwamen.’  

COmplimenten
Inmiddels heeft 30 procent van de Ned-
Train-medewerkers een of meerdere 
ideeën ingediend. Dat percentage moet 
omhoog naar 50 procent. De juiste 
werksfeer is daarvoor van groot belang. 
Hoetmer vindt dat managers moeten 
zorgen voor ‘een veilig en open klimaat, 

De AWVN-Innovatietrofee is een jaarlijkse prijs voor een 
bedrijf dat het meest inspirerende voorbeeld biedt van 
sociale innovatie. De winnaar van de jaarprijs wordt gekozen 
uit de vier winnaars van de kwartaalprijzen. De instelling van 
de prijs vloeit voort uit het AWVN-concept Slimmer werken 
– ofwel sociale innovatie. Organisaties die gericht aandacht 
besteden aan slimmer werken, kunnen volgens AWVN in 
belangrijke mate hun arbeidsproductiviteit verbeteren. Dat 
leidt tot een grotere concurrentiekracht van het bedrijf, 
betere bedrijfsresultaten en meer loonruimte. Jaarwinnaars 
van de AWVN-Innovatietrofee zijn tot nu toe vezelprodu-
cent Teijin Aramid (2005), cateraar Albron (2006), de Neder-
landse Spoorwegen (2007) en Xerox Venray (2008).

AWVN-Innovatietrofee

De directie gaat alle vestigingen langs om 
in een sessie de drie grootste problemen 
uit de wereld te helpen

Het koninklijk Instituut voor de Tropen (kIT) verdient volgens de jury een eervolle vermel-
ding in de race voor de AWVN-Innovatietrofee. kIT werkt al een aantal jaren aan innovatie 
van zijn Hr-beleid en arbeidsvoorwaarden. Het instituut investeert veel in de ontwikkeling 
van zijn medewerkers, niet alleen door ruime opleidingsfaciliteiten, maar ook door goede 
sabbatsverlof- en mobiliteitsvoorzieningen. 
kIT heeft als filosofie dat ook een kleine organisatie ruimte voor ontwikkeling moet bie-
den, ook als die ontwikkeling buiten de organisatie ligt. Iedere medewerker krijgt hiervoor 
elke vijf jaar een persoonlijk budget van maximaal € 10.000.
Uniek voor een not-for-profit organisatie is bovendien een vorm van resultaatdeling. Het 
instituut werkt daarnaast aan duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding en aan cultuur-
behoud en -uitwisseling. maatschappelijke verantwoordelijkheid is daarmee een belang-
rijk thema in beleid, ook in het personeelsbeleid. Het kIT zet zich in om de communicatie 
met de medewerkers verder te versterken door in debat te gaan met medewerkers, in de 
vorm van panels.

eervolle vermelding voor kIT


