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ICT kan sociale innovatie binnen de organisatie bevorderen

Oproep aan de ICT: 
stimuleer serendipiteit

special lessen uit de organisatiekunde

Dankzij internet kunnen 

bepaalde krachten spontaan 

gemobiliseerd en gebundeld 

worden tot innovatie. De Web 

2.0-beweging is hier een goed 

voorbeeld van. Nu wordt ook 

buiten internet – bijvoorbeeld 

in bedrijven – dit verschijnsel 

gestimuleerd onder de naam 

sociale innovatie. ICT kan hier een 

grote rol in spelen. 

Victor Wegener

Web 2.0 is de naam voor de trend dat 
steeds meer mensen met dezelfde inte-
resses of belangen elkaar vinden via in-
ternet, waarop zij hun kennis en ervaring 
delen op basis van onderling vertrouwen. 
Op vrijwillige basis werken zij samen aan 
een ideaal, zoals een betrouwbaarder 
besturingssysteem (Linux), een eenvou-
digere browser (Firefox) of een rijkere 
encyclopedie (Wikipedia). Maar gelijkge-
stemden vinden elkaar ook via internet 
voor kwalijker zaken als oproer en an-
dere acties … 

Een belangrijk kenmerk van dit ver-
schijnsel is dat het niet te sturen en te 
controleren valt: er ontstaan netwerken 
van mensen zonder een hiërarchische 
organisatie. Er is sprake van serendipiteit 
(Van Dale): “met behulp van toeval en 
intelligentie worden niet gezochte of on-
verwachte vondsten gedaan”. 

… slechts twintig procent
Macht wordt geassocieerd met status 
en controle (… en hebzucht), met de 
scheiding tussen het ‘denken’ van de 
machtshebber en het ‘doen’ van zijn 
onderdanen. Macht is kracht, en krach-
ten wekken tegenkrachten op, die hun 
oorsprong vinden in algehele onvrede 
over die macht. De macht weet zich 
echter te handhaven, omdat de kans 
klein is dat die tegenkrachten zich 

weten te bundelen tot een adequate 
tegenmacht. Ervaring en onderzoek 
tonen aan dat die kans ongeveer twintig 
procent is. Een aantal voorbeelden van 
de bekende Pareto-verhouding (tachtig 
procent – twintig procent):
• Bekend is de vuistregelstatistiek: een 

op de vijf IT-projecten wordt succesvol 
afgerond. De rest wordt vroegtijdig 
afgeblazen of duurt veel langer, is 
veel duurder dan gepland en levert 
bovendien veel minder op dan ver-
wacht. 

• Fortune 500 komt jaarlijks uit met een 
lijst van de vijfhonderd best preste-
rende (Amerikaanse) bedrijven. Na 
jaren blijkt nu dat maar een op de vijf 
op de lijst blijft en dat de gemiddelde 
leeftijd van bedrijven slechts veertig 
tot vijftig jaar is. Tachtig procent is 
passé na die tijd. De machtigste twin-
tig procent blijft ‘leven’. 

• De Erasmus Universiteit verricht sinds 
2005 jaarlijks een onderzoek naar de 
kenmerken van innovatieve bedrij-
ven. Het rapport – de Concurrentie 
en Innovatiemonitor – constateert 
dezelfde verhouding: van de circa 
negenduizend onderzochte bedrijven 
bleek slechts twintig procent suc-
cesvol te zijn, en tachtig procent juist 
helemaal niet. De succesvolle bedrij-
ven werden ‘innovatief’ genoemd 
en kenden een 27 procent hogere 

ITB07-05_v3.indd   26 13-06-2007   11:32:24



 5  —  juni 2007 27 

rentabiliteit en een 19 procent hogere 
omzetgroei. De tachtig procent niet-
innovatieve bedrijven kenmerkte zich 
in een hoge mate door bureaucratie, 
risicomijdend gedrag en behoudend 
en niet-ondernemend management. 
Zijn deze bedrijven dan ten dode op-
geschreven? 

Deze voorbeelden willen echter niet zeg-
gen dat de tachtig procent niet kan leren 
van de twintig procent. Vele boeken zijn 
over dit verschijnsel verschenen en vele 
conferenties en seminars gaan over dit 
onderwerp. We erkennen allemaal het 
probleem, maar weinigen kunnen het 
oplossen, (… of willen het oplossen?). 
In dit kader is Paul Schnabels (directeur 
Sociaal en Cultureel Planbureau) opmer-
king treffend: “Met míj gaat het goed, 
maar met óns gaat het slecht.” Of zoals 
de Robeco-topman Jan van Duijn zei: 
“We zijn een verzadigd land.” We star-
ten iets op vanuit ons enthousiasme en 

onze ambitie, maar de kans dat we het 
tot een goed einde brengen is klein. Zijn 
we werkelijk zo enthousiast en ambitieus 
of houdt het machtsbastion binnen die 
tachtig procent de status-quo van die 
verzadiging in stand? Deze verzadiging 
doet denken aan een parabel over een 
visser (zie kader ‘De visser’).

De overheid heeft dit maatschappelijk 
verschijnsel natuurlijk onderkend, en 
wel als een probleem: hoe krijg je die 
tachtig procent niet-innovatieve bedrij-
ven weer gemotiveerd om te vernieu-
wen dan wel te innoveren? Voorheen 
hadden we nog machtsmiddelen om 
die visser te dwingen tot ‘verandering’. 
Voorheen konden we nog een need for 
change of een sense of urgency vinden. 
Tegenwoordig werkt dat niet meer. De 
ambitie van de Nederlandse overheid 
is wel om in 2010 weer tot de meest in-
novatieve naties van Europa te behoren. 
We moeten dus op zoek naar andere 

stimuleringsmiddelen en/of -methoden. 
Of mensen en leiders!

… en het geheim van die twintig 
procent
Een van de resultaten van het door 
de overheid in 2003 opgerichte 
Innovatieplatform is de introductie van 
het begrip sociale innovatie [ontwik-
kelen van de arbeidsorganisatie en het 
maximaal benutten van competenties, 
red.], dat mede ingegeven was door het 
Erasmus-onderzoek:
• De tachtig procent niet-innovatieve 

organisaties lijdt aan een innovatie-
paradox: de kennis en ervaring zijn 
weliswaar aanwezig, maar die worden 
niet optimaal ingezet om daar col-
lectief iets mee te doen. De bezadigde 
en gevestigde macht houdt blijkbaar 
vernieuwing tegen en het lijkt of zij 
de kloof in stand houdt tussen het 
denken en doen …

• De twintig procent innovatieve orga-
nisaties is succesvol dankzij een andere 
managementstijl: een nieuwe, flexi-
bele manier van omgaan en samen-
werken met de mensen (en disciplines) 
van de organisatie, zodat hun kennis 
en ervaring optimaal benut worden. 
Vijf procent van alle organisaties (de 
innovatieve koplopers, bijna twin-
tig procent ván die twintig procent) 
leverde zelfs geheel nieuwe (door-

De visser
Een visser stond ontspannen te vis-
sen langs de waterkant. Een rijke 
industrieel liep langs en kwam 
met hem in gesprek: “Ik zie dat je 
goed kan vissen, je hebt heel wat 
gevangen!” “Ja,” reageerde de 
visser, “het gaat lekker vandaag”. 
“Weet je dat je daar geld mee kan 
verdienen?”, poneerde de industri-
eel. “Je kan dan een boot kopen en 
grote netten, zodat je meer vissen 
kan vangen en verkopen. Dan kan 
je een rijk man worden, net als ik.” 
“Wat moet ik daarmee doen?”, 
vroeg de visser. “Dan kan je wer-
kelijk van het leven genieten”, zei 
de man. Waarop de visser zei: “Wat 
denk je dat ik nu aan het doen 
ben?”

De vraag die deze parabel oproept, 
is natuurlijk: hoe krijg je die visser 
zover om méér vissen te vangen (of 
om anderen te leren vissen …)?
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braak)-technologieën, mede dankzij 
een visionair management. 

De resultaten van dit Erasmus-onderzoek 
komen overeen met wat Arie de Geus 
heeft geschreven in zijn boek De levende 
onderneming. Hij geeft een aantal in-
grediënten voor ondernemingen om te 
blijven bestaan: wees gevoelig voor en in 
harmonie met de omgeving, erken werk-
nemers in hun werk en toon tolerantie 
ten aanzien van bedrijfsactiviteiten die 
niet direct verwantschap tonen met de 
kernactiviteit van het bedrijf.

Langlevende en/of innovatieve organisa-
ties zijn blijkbaar in staat het menselijk 
kapitaal beter te benutten en zich open 
te stellen voor het (zichtbare) ‘onbe-
kende’. Persoonlijke status en controle 
spelen daar kennelijk geen rol van bete-
kenis (een lezenswaardig boek hierover 
is Good to great van Jim Collins). Met 
het thema sociale innovatie stimuleert 
de overheid de niet-innovatieve bedrij-
ven om deze manier van ‘managen’ te 
adopteren. Inmiddels is het Nederlands 
Centrum voor Sociale Innovatie (www.
ncsi.nl) opgericht, dat allerlei initiatieven 
coördineert en initieert op dit gebied. 
Een belangrijk deelnemend instituut is 
‘Hét kennisplatform voor sociale innova-
tie’ (www.socialeinnovatie.nu), waarvoor 
professor Volberda in de adviesraad zit, 
de initiator van het Erasmus-onderzoek.

De kenmerken van de Web 2.0-beweging 
en sociale innovatie zijn zelforganisatie, 
onderling vertrouwen en vrijwilligheid 
van de deelnemende mensen. Deze as-
pecten zijn echter pas te realiseren als we 
eerst door een andere fase zijn gegaan. 
Dit is de fase waarin de ingrediënten 
(condities) gerealiseerd worden die De 
Geus heeft genoemd voor langlevende 
ondernemingen. Deze fase noem ik de 
‘bezinningsfase’, omdat we hier elkaar 
leren waarderen en minder controlege-
richt leren te zijn (leren ‘loslaten’ en ver-
trouwen krijgen). Immers:
• De erkenning van wat werknemers 

weten en doen en het zoeken naar 

wordt gecreëerd, krijgt kenmerken van 
het gezaghebbend leiderschap dat nodig 
is om de klant te ondersteunen.

Met de C in de afkorting ICT geven we 
aan dat communicatie een belangrijk ele-
ment is (overigens is het opvallend dat in 
Amerika de afkorting IT wordt gebruikt!). 
Laten we dat als ICT-organisatie dan be-
nadrukken door een dialoog te stimule-
ren over elkaars kennis en ervaringen, en 
waardeer de zaken die goed gaan. Een 
greep uit de talloze mogelijkheden:
• Wanneer de implementatie van die 

erp-applicatie ‘eindeloos’ duurt: initi-
eer een workshop met de klant waarin 
je bepaalt welke functionaliteiten wél 
werken en kapitaliseer daarop.

• Binnen de klantenorganisatie bestaat 
een kloof tussen management en 
werkvloer. Sla een brug en fungeer als 
intermediair.

• Stimuleer dat gebruikers uit verschil-
lende disciplines elkaar ontmoeten. 
Pas de Web 2.0-filosofie toe en arran-
geer bijvoorbeeld lunchsessies.

Wie hier niet in gelooft, is nog niet door 
de bezinningsfase gegaan! 

Conclusie
De overgang van de reactieve naar de 
 creatieve fase is meer dan een letterspel! 
De tachtig procent niet-innovatieve be-
drijven zitten in de reactieve fase, terwijl 
de Web 2.0-beweging en de twintig 
procent innovatieve bedrijven (al ver) in 
de creatieve fase zitten. In de reactieve 
fase vertonen managers een behoudend 
gedrag dat tegenkrachten oproept op de 
‘werkvloer’. De kans dat deze krachten 
zich tot een vuist kunnen bundelen, is 
nu nog klein. Maar we weten nu hoe dat 
moet, zodat machtsbastions en muren-
tussen-heilige-huisjes afgebroken kun-
nen worden. Een innovatieve rol voor de 
ICT! Wees creatief, mensen in de ICT, en 
mobiliseer die twintig procent binnen die 
tachtig procent!

Victor Wegener

victor@adamaxx.nl

prikkels die uitdagend voor hen zijn, 
vereisen van het leiderschap een men-
selijker benadering en durf om de dia-
loog aan te gaan en te luisteren naar 
hun gevoelens en belangen.

• De tolerantie om bepaalde bedrijfsac-
tiviteiten op te starten (kleinschalige 
experimenten of grotere projecten), 
die niet direct verwantschap tonen 
met de kernactiviteit van het bedrijf, 
vereist ook durf van dat leiderschap.

Na deze fase is de organisatie ‘klaar’ voor 
de volgende fase, die ik de ‘creatieve 
fase’ noem. Immers, daarin komen de 
creatieve ideeën tot stand, dan ontstaat 
serendipiteit. Dan wordt er pas echt on-
dernomen.

Oproep aan de ICT
De fase waarin tachtig procent van de 
bedrijven nu zit, noem ik de ‘reactieve 
fase’: managers reageren op uitkomsten 
van controles en willen voorkomen (lees: 
zijn bang) dat hun werknemers zich niet 
houden aan de normen waarop gecon-
troleerd wordt. Machtsvertoon onder het 
mom ‘vertrouwen is goed, maar contro-
leren is beter’. Helaas geldt vaak: you get 
what you inspect, but you don’t get what 
you expect. 

De uitdaging voor de ICT-dienstverlener 
en de ICT-afdeling is een dienst te ont-
wikkelen voor hun klanten die ze door 
de bezinningsfase en in de creatieve fase 
helpt. Het is geen makkelijke opgave om 
de gevestigde macht (lees: de opdracht-
gevende managers) te overtuigen van de 
kracht van serendipiteit, want je weet 
nooit van tevoren wat de (voordelen 
van de) resultaten zijn. Het korteter-
mijngedrag dat stuurt op kosten moet 
plaatsmaken voor een geloof in positieve 
resultaten op de lange termijn.

Aangezien ‘de ICT’ ook een organisatie 
is, is het belangrijk dat ook zij door die 
bezinningsfase gaat … wellicht vóórdat 
zij dat bij haar klant stimuleert. Want 
een krachtige identiteit van de ICT-
dienstverlener, die in die bezinningsfase 
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