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Inleiding 
Deze kabinetsreactie op het eindrapport van de Taskforce Sociale Innovatie geeft eerst 
een overzicht van de ontwikkelingen in Nederland op het terrein van sociale innovatie. 
Het gaat daarna in op de kernpunten van het eindrapport van de Taskforce Sociale 
Innovatie getiteld “Sociale Innovatie, de andere dimensie”, en geeft hier een reactie op. In 
een box wordt aangegeven wat de stand van zaken is van de diverse actiepunten en 
aanbevelingen. De aanbevelingen van de Taskforce Sociale Innovatie richten zich voor 
een groot deel op beleidsinitiatieven van de overheid ter stimulering van sociale innovatie 
in het bedrijfsleven. Dit laat onverlet dat naar de mening van het Kabinet de primaire 
verantwoordelijkheid voor sociale innovatie ligt bij de sociale partners en individuele 
werkgevers en werknemers. Aan het eind van deze brief volgt een overzicht van reeds 
lopende initiatieven bij de overheid zelf en in de land- en tuinbouw. In de bijlage van de 
brief wordt de stand van zaken van de actiepunten en aanbevelingen van de Taskforce 
Sociale Innovatie nader uitgewerkt.   
 
Waarom sociale innovatie? 
Er moet wat veranderen wil Nederland de ambitieuze doelstelling van de regering op het 
gebied van innovatie en concurrentiekracht kunnen realiseren. Innovatie is voor veel 
bedrijven het sleutelwoord voor concurrentiekracht en economisch succes. Aan het 
innovatievermogen en innovatieproces in Nederland valt echter nog veel te verbeteren. 
Het innovatieproces is een tweespel van sociale en technologische innovatie. Om het 
innovatieproces tot volledige wasdom te kunnen laten komen is een innovatief klimaat 
noodzakelijk waarin volop wordt geïnvesteerd in mens en organisatie. Een klimaat met 
ruimte voor vernieuwing en mogelijkheden om te excelleren. Waar het onderwijs aansluit 
op de wensen van de arbeidsmarkt en waar nieuwe verhoudingen in de arbeidsorganisatie 
tot hun recht komen.  
 
Uit een recent onderzoek komt naar voren dat organisatiestructuur, 
managementvaardigheden en arbeidsaspecten doorslaggevend zijn voor het slagen van 
technologische innovaties (veelal aangespoord door R&D- en ICT-investeringen)1. 
Verder blijkt uit hetzelfde onderzoek dat organisaties die (vooral sociale) innovatie hoog 
in het vaandel hebben staan beter presteren dan niet-innovatieve bedrijven. 
 
Momenteel vinden er veel veranderingen in de organisatie van arbeid plaats. Door het 
toenemende belang van kennis hebben hiërarchische gezagsverhoudingen aan effectiviteit 
ingeboet en wordt beloning naar prestatie als sturingsinstrument passender. Meer 
decentrale besluitvorming en teamwork hebben consequenties voor de benodigde kennis 
en vaardigheden van ondernemers, management en werknemers. Dat vraagt om meer 

                                                 
1  Volberda, H.W., F.A.J. van den Bosch en J.J.P. Jansen (2006) Slim Managen en 
Innovatief Organiseren.; zie ook: Management cruciaal voor vernieuwing, NRC Handelsblad, 10 
november 2005.  
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ondernemerschap in de organisatie, om meer resultaatgerichte beloningsvormen, om 
nieuwe ondernemingsstructuren en -culturen. Dat lukt alleen indien de ondernemer of het 
management over een duidelijke visie beschikt en mensen ‘mee’ kan nemen en wanneer 
werknemers investeren in hun eigen employability. Sociale innovatie gedijt in een open 
bedrijfscultuur met onderling vertrouwen en goede arbeidsverhoudingen.   
 
Sociale innovatie is de vernieuwing van de arbeidsorganisatie en maximaal benutten van 
competenties, gericht op het verbeteren van de (bedrijfs)prestaties en ontplooiing van 
talent. Sociale innovatie is belangrijk want technologische ontwikkelingen en 
economische turbulentie stellen hoge eisen aan het vernieuwingsvermogen van bedrijven.  
 
Veel Nederlandse midden- en kleinbedrijven laten mogelijkheden tot sociale innovatie 
nog onbenut. Het EIM2 onderzocht de mate waarin bedrijven beschikken over 
productiviteitsverhogende aspecten op het terrein van werkorganisaties, strategie en 
leiderschap, arbeidsvoorwaarden en ontwikkeling van medewerkers. Op verreweg de 
meeste indicatoren scoort een minderheid van de MKB-bedrijven positief. Zo heeft een 
minderheid van de MKB-bedrijven een systeem voor functionering- en 
beoordelingsgesprekken of een schriftelijk strategisch plan. Middelgrote bedrijven (10-99 
weknemers) komen in veel opzichten beter uit de analyse naar voren dan het kleinbedrijf 
(1-9 werknemers). Toch komen uit de analyse ook enkele zaken naar voren waarvan 
kleine bedrijven wel degelijk kunnen profiteren. Zo kan het breed invoeren van 
functionering- en beoordelingsgesprekken leiden tot betere medewerkerprestaties en een 
betere doorstroom op de arbeidsmarkt. 
  
Uit het Tweede Nationaal Onderzoek Verandermanagement blijkt dat onvoldoende visie 
en sturing van het management een belemmerende factor vormt voor verandering binnen 
organisaties. Er is weerstand om de verantwoordelijkheid voor aanpassing en 
vernieuwing op te pakken. Organisatieonderdelen leren niet van elkaar. Hier ligt een 
groot potentieel om verandering praktisch te realiseren en beter te koppelen aan zichtbare 
verbetering van resultaten3. 
 
De afgelopen jaren zijn veel beleidsintensiveringen op het terrein van kennis en innovatie 
vooral gericht geweest op technologische innovatie. Minder aandacht ging uit naar 
sociale innovatie terwijl juist dat samenspel ervoor zorgt dat technologische innovatie ook 
daadwerkelijk een economische meerwaarde levert.  Hier is in 2004 verandering in 
gekomen (Kamerbrief 27 406, nr. 31 van 11 oktober 2004). De Minister van 
                                                 
2 Sociale innovatie in het MKB, EIM, J.P.J. de Jong en R.M. Braaksma, november 2005. 
3 Tweede Nationaal Onderzoek Verandermanagement, Onderzoeksverslag NOVM 2005, Prof. dr. 
L. de Caluwé en prof. dr. W. Mastenbroek, 9 september 2005. Het Nationaal Onderzoek 
Verandermanagement is een initiatief van InterMaat, Masters in Change. InterMaat is onderdeel 
van Boer & Croon Strategy and Management Group. 
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Economische Zaken heeft samen met de staatssecretaris SZW het initiatief genomen tot 
het organiseren van een rondetafelgesprek over het onderwerp sociale innovatie, in juli 
2004 heeft het Innovatieplatform met de Stichting van de Arbeid gesproken over sociale 
innovatie en hebben de AWVN (Algemene werkgevers vereniging Nederland), FNV-
Bondgenoten, CNV-Bedrijvenbond en De Unie gezamenlijk de publicatie “Aan de slag 
met slimmer werken” uitgebracht.  
 
In het voorjaar 2005 heeft de Minister van Economische Zaken de Taskforce Sociale 
Innovatie4 ingesteld om te onderzoeken hoe sociale innovatie in Nederland versterkt kan 
worden. De Taskforce heeft in zijn eindrapport (Kamerstuk 27 406, nr 55) een analyse 
gemaakt waarom sociale innovatie in Nederland nog onvoldoende van de grond komt en 
actiepunten beschreven om knelpunten voor sociale innovatie weg te nemen. Het 
eindrapport is aangeboden aan de Tweede Kamer, de SER, de Stichting van de Arbeid en 
het Innovatieplatform. De Taskforce heeft de SER gevraagd de uitkomsten van het 
eindrapport bij de MLT-advisering te betrekken.  

                                                 
4 Leden van de Taskforce Sociale Innovatie: mr. L.J. Brinkhorst, mw. ir. C.E.G. van Gennip 
MBA, drs. M. Rutte , mr. A.J. de Geus, prof. dr. F.A. van Vught (vrzt), mr. drs. J.C. de Jager, ing. 
M.C.J. van Pernis, mw. drs. C.P. Vogelaar, mr. Y.C.M.Th.van Rooij, drs. J.G.M. Schreurs, prof. 
dr. mr. S. ten Have, dhr. K.I. van Splunder, Prof. dr. ir. R.E. Smits, drs. F. Nauta, dr. J.P. van den 
Toren. 
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Kernpunten eindrapport Sociale innovatie, de andere dimensie 
 
Ruimte voor vernieuwing 
Een van de kernpunten die in het rapport van de Taskforce gesignaleerd wordt is gebrek 
aan ruimte voor vernieuwing. De Taskforce concludeert dat, op alle onderdelen en 
niveaus van de arbeidsorganisaties, meer ruimte nodig is om te kunnen excelleren. Het 
gaat ook om ruimte voor individuele medewerkers om zich te kunnen ontplooien, om 
optimaal gebruik te maken van hun talenten.  
Ruimte voor management, voor ondernemingen en ondernemers om te kunnen 
ondernemen, om flexibel in te spelen op veranderende omstandigheden die de 
ontwikkeling naar een kenniseconomie met zich meebrengt.  
Verder pleit de Taskforce voor minder regels en meer subsidiariteit. Veel wet- en 
regelgeving wordt op een te hoog niveau en met veel details en procedures vastgelegd. De 
overheid zal minder gedetailleerd zaken moeten voorschrijven (meer doelregulering) en 
zaken vaak op een lager niveau moeten regelen (subsidiariteitsbeginsel).  
Tot slot gaat het ook om ruimte in CAO’s. Volgens de Taskforce zouden de 
mogelijkheden om sociale innovatie op een andere wijze, in een andere vorm en op 
andere momenten te bespreken dan alleen tijdens de reguliere CAO-onderhandelingen 
moeten worden verkend. 
  
Onderwijs 
Een tweede kernelement is onderwijs. De Taskforce stelt dat werknemers en werkgevers 
samen verantwoordelijk zijn voor de scholing en employability. Een belangrijke factor 
hierbij is onderwijs. Het onderwijs sluit soms nog onvoldoende aan op de wensen van het 
bedrijfsleven. De arbeidsnabijheid van het onderwijs zal volgens de Taskforce vergroot 
moeten worden. Ook de talenten en interesses van het individu moeten een centrale plaats 
krijgen bij de opleidingen. Het succes van sociale innovatie voor productiviteitsverhoging 
is namelijk in zeer belangrijke mate afhankelijk van de inzet van talenten van 
medewerkers. 
 
 
Nieuwe verhoudingen in de arbeidsorganisatie 
Onder dit kernelement beschrijft de Taskforce het belang van duidelijk leiderschap en 
management om sociale innovatie op de werkvloer mogelijk te maken. Visie en strategie 
bij het management, vaardigheden om die visie over te dragen en ruimte voor de 
werknemers op de werkvloer zijn noodzakelijke voorwaarden voor sociale innovatie. 
Verder wijst de Taskforce erop dat employability nog te weinig aandacht krijgt. Aandacht 
hiervoor in CAO’s is nodig zodat de werknemer de ruimte heeft te werken aan de eigen 
ontwikkeling. De overheid moet de juiste randvoorwaarden creëren. Leeftijdsbewust 
personeelsbeleid, preventie van uitval en flexibiliteit in het combineren van arbeid en 
zorg zijn belangrijk om het menselijk kapitaal optimaal te benutten. 
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Al deze zaken vergen verandering in bestaande organisaties en/of een overgang naar 
nieuwe organisatiestructuren. Om dat goed te doen is inzicht in effectieve en succesvolle 
aanpakken gewenst. Echter, de Taskforce constateert dat hoewel deze kennis er wel 
degelijk is, deze informatie moeilijk te ontsluiten is. Vooral ondernemers ontberen daar 
de tijd/mogelijkheden voor.  
 
 
Reactie Kabinet 
Het Kabinet deelt de analyse van de Taskforce. Niet voor niets is de titel van het 
hoofdlijnenakkoord “Meedoen, meer werk, minder regels”.  
Het uitgangspunt is dat sociale innovatie plaats vindt op en tussen alle niveaus binnen 
bedrijven en dat de primaire verantwoordelijkheid bij sociale partners en individuele 
werkgevers en werknemers ligt. Sociale innovatie moet door werkgevers en werknemers 
samen worden opgepakt. Daar is wederzijdse verantwoordelijkheid en vertrouwen voor 
nodig. Sociale partners kunnen afspraken maken over belangrijke thema’s van sociale 
innovaties, zoals arbeidstijdenmanagement, arbeidsparticipatie, kennis en employability. 
Deze afspraken kunnen vervolgens binnen bedrijven en organisaties concreet worden 
gemaakt en worden toegepast. Goede arbeidsverhoudingen spelen hierbij een cruciale rol. 
Daarin moet volop worden geïnvesteerd door werkgevers en werknemers. 
 
De Stichting van de Arbeid publiceerde in 2005 de nota “Op weg naar een meer 
productieve economie”. In de Stichting zijn afspraken gemaakt over de manier waarop 
sociale partners in CAO’s afspraken kunnen maken over slimmer werken.  
Het gaat echter niet alleen om afspraken tussen sociale partners en werkgevers en 
werknemers. Initiatieven kunnen ook daarbuiten worden opgepakt. 
De vakverenigingen CNV Bedrijvenbond, de Unie en FNV Bondgenoten én 
werkgeversvereniging AWVN werken samen in het ‘Platform Arbeidsproductiviteit’. Het 
platform biedt concrete handreikingen aan ondernemingen en brancheorganisaties om het 
concept “slimmer werken” toe te passen. 
 
De overheid heeft bij sociale innovatie een faciliterende rol. Om initiatieven op het 
gebied van sociale innovatie te stimuleren en te ondersteunen zal het Kabinet waar 
mogelijk knelpunten inventariseren en belemmeringen wegnemen die sociale partners 
tegenkomen bij hun inspanningen tot slimmer werken.  
 
Het Kabinet heeft aan de SER gevraagd in zijn middellange termijn advies aandacht te 
besteden aan de wijze waarop sociale partners zelf sociale innovatie kunnen bevorderen 
en hoe de overheid kan bijdragen door belemmeringen weg te nemen. Het MLT-advies 
van de SER wordt in de eerste helft van 2006 verwacht. Hierover stuurt het Kabinet u een 
separate reactie.  
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Actiecentrum 
Maar er is meer nodig. Er is in Nederland veel kennis aanwezig op het gebied van sociale 
innovatie maar deze kennis moet ook verspreid worden onder en benut worden door de 
bedrijven. Want daar, bij de bedrijven zelf, zal sociale innovatie uiteindelijk gestalte 
moeten krijgen. Bewustwording speelt hier een belangrijke rol. Want alleen als 
werkgevers en werknemers beseffen welke winst te behalen valt met sociale innovatie 
zullen zij er mee aan de slag gaan. Uitwisseling van kennis van effectieve en succesvolle 
aanpakken kunnen helpen de kenniskloof te dichten. Het Kabinet neemt met interesse 
kennis van diverse betekenisvolle initiatieven op dit gebied vanuit de overtuiging dat een 
actiecentrum sociale innovatie lopende en voorgenomen activiteiten van werkgevers, 
werknemers, wetenschap e.a. kan vertalen naar een praktisch meerjarenprogramma ter 
ondersteuning van acties die binnen ondernemingen van de grond moeten komen.  
 
ESF 
Innovatie is een belangrijk thema in de discussie over de invulling van de nieuwe 
Structuurfondsperiode (2007-2013). In het kader van ESF (Europees Sociaal Fonds) 
wordt innovatie niet vertaald in termen van technologische innovatie maar van sociale 
innovatie. Het Kabinet is voornemens in het ESF een plaats in te ruimen voor innovatieve 
projecten die gericht zijn op de verbetering van het arbeidsproces en de 
arbeidsomstandigheden. De daadwerkelijke invulling van dit voornemen is nog 
afhankelijk van onderhandelingen in Brussel en gesprekken met de stakeholders in 
Nederland. 
 
Onderwijs en Scholing 
Onderwijs en scholing zijn belangrijke aspecten van sociale innovatie. In deze 
regeerperiode is fors meer geld vrijgemaakt voor onderwijs, waarbij de aansluiting op de 
arbeidsmarkt en het behalen van een startkwalificatie twee centrale elementen zijn. 
Recent nog heeft het Kabinet bij de Werktop tripartiete afspraken gemaakt over 
investeringen in menselijk kapitaal, verhoging arbeidsparticipatie, ondernemerschap en 
arbeidsmigratie. Op de werktop is met name uitvoerig stilgestaan bij het belang van 
combinaties van leren en werken respectievelijk kwalitatief goede EVC-procedures. 
Cruciaal is de samenwerking in de regio van bedrijven en scholen: de vraag van bedrijven 
en het aanbod van opleidingen moeten beter afgestemd worden. Kabinet en sociale 
partners hebben zich gecommitteerd de stageproblematiek tot een oplossing te brengen. 
Het Kabinet heeft in de werktop 35 miljoen euro toegezegd voor begeleiding van moeilijk 
plaatsbare leerlingen in het MBO. Intensieve begeleiding van risicodeelnemers in het 
MBO is ook noodzakelijk om voortijdige uitval te voorkomen. Voor de aanpak van 
voortijdige schooluitval heeft het Kabinet in de begroting 2006 en 2007 in totaal € 400 
miljoen uitgetrokken. In de werktop is voor begeleiding van risicodeelnemers nog eens 
(maximaal) € 60 miljoen in het vooruitzicht gesteld. 
Ook is aandacht gegeven aan mensen die al een baan hebben: scholing en 
loopbaanbegeleiding moeten zorgen voor versterking van de arbeidsmarktpositie van 
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mensen. Vanuit de fiscaliteit zal scholing van werknemers c.q. het aanbieden van 
stageplaatsen verder worden gestimuleerd. Concrete maatregelen worden samen met 
sociale partners uitgewerkt, waarvoor het Kabinet (maximaal) € 40 miljoen beschikbaar 
heeft gesteld. 
 
Arbeidsparticipatie 
In het kader van sociale innovatie is ook arbeidsparticipatie van belang. Om de 
economische groei te bevorderen is de arbeidsparticipatie van vrouwen zeer belangrijk. 
Om arbeidsparticipatie van vrouwen te verhogen is het van belang de combineerbaarheid 
van arbeid en zorgtaken te verbeteren. Inzet is de doorbreking van het 9-5 patroon. De 
sociale infrastructuur moet worden aangepast zodat arbeid en zorg beter gecombineerd 
kan worden. Om dit te bewerkstelligen heeft SZW het voornemen om vanuit het 
Ministerie in 2006-2007 langs een aantal sporen te werken om gezamenlijk met andere 
relevante partners het debat aan te zwengelen over verruiming, afstemming en 
flexibilisering van werk- en openingstijden en het agenderen en stimuleren van 
verandering en vernieuwing op dit vlak. 
 
Actiepunten 
De Taskforce Sociale Innovatie heeft een inventarisatie gemaakt van de meest relevante 
actiepunten. Deze inventarisatie bevat een breed palet aan acties en zijn gericht op de 
vermindering van de regeldruk, aandacht voor excelleren, het ontsluiten van kennis, meer 
aandacht voor employability en het meer betrekken van het bedrijfsleven bij onderwijs. 
Inmiddels is het Kabinet met een groot aantal van deze acties aan de slag gegaan: daar 
waar mogelijk is actie ondernomen, andere acties worden door de overheid gesteund of 
anderszins opgepakt 
Dat wordt hieronder schematisch toegelicht. In bijlage 1 vindt u een uitgebreide 
toelichting op de verschillende acties die de Taskforce Sociale Innovatie heeft 
geïnventariseerd.   
 
Implementatie acties genoemd in eindrapport Taskforce Sociale Innovatie 
 Actie  
1 Vermindering regeldruk 

a.Vergunningen 
 
 
 
b. Deregulering Arbo en ATW 

 
Project Vereenvoudiging Vergunningen 
gestart op 1 oktober 2005. Alle bestaande 
vergunningstelsels worden voor 1 mei 2006 
getoetst op nut en noodzaak. 
Loopt. 

2 Excelleren 
a. Programma masterclasses 
snelle groeiers 
 
b. Aandacht voor 

 
Eerste masterclass van start in het voorjaar. 
 
Kabinet stimuleert prijsuitreikingen en 
onderschrijft belang van rolmodellen. 
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prijzen/keurmerken De 
Ondernemende School, IiP etc. 

3 Ontsluiten van kennis 
a. Kennis/actiecentrum oprichten 
vanuit bv. AWVN 
 
 
b. Syntens/Programma Sociale 
Innovatie en  
Innovatieprestatiecontracten  
 
c. Uitbreiding innovatievouchers 
 
 
 
d. Lectoren en RAAK 

 
Het Innovatieplatform werkt momenteel aan 
een voorstel voor een Centrum voor Sociale 
Innovatie. 
 
Syntens programma sociale innovatie gestart 
in 2005.  
Innovatieprestatiecontracten zijn niet primair 
gericht op sociale innovatie. 
Vouchers kunnen ingewisseld worden bij 
met name publieke kennisinstellingen. 
Kennisvragen kunnen hierbij ook liggen op 
het gebied van organisatorisch onderzoek.   
Loopt. 

4 Employability 
a. Roadshow LevenLangLeren  
 
 
b. Duale trajecten en EVC 
 
c. Experiment opscholing 
werknemers 
 
 
d. Experiment coach voor 
gereïntegreerde werknemers 
 
e. Actief beleid O&O fondsen 

 
Drie roadshows in 2006 en een in 2007 
(sectoren industrie, zakelijke dienstverlening 
en bouw). 
Kabinet realiseert 15.000 extra duale 
trajecten en 20.000 extra EVC-trajecten. 
Gecombineerde trajecten van leren en 
werken kunnen ingediend worden in het 
kader van de Tijdelijke stimuleringsregeling 
leren en werken. 
SZW beziet mogelijkheden. 
 
 
Kabinet moedigt sociale partners aan om 
O&O-fondsen meer in te zetten voor sociale 
innovatie.  

5 Bedrijfsleven meer betrekken bij 
onderwijs 
a. Experiment via MKBNL om 
HBO-ers te betrekken bij MKB 
 
 
 
b. Doorzetten 
vernieuwingsoperatie 
kwalificatiestructuur middelbaar 

 
 
Aanbeveling wordt niet in deze vorm 
overgenomen. Voor HBO-opleidingen in 
sectoren die zich richten op het MKB is 
verbondenheid met werkveld integraal 
onderdeel van het onderwijs.  
Kabinet zet met kracht vernieuwingsoperatie 
ter realisatie van competentiegericht 
beroepsonderwijs voort.  
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beroepsonderwijs 
 
c. Regionale netwerken 
bedrijven/bve instellingen 

Samenwerking wordt versterkt, onder andere 
door de introductie van de innovatiebox in de 
BVE-sector in 2006. 
 

6 Overig 
a. ESF gelden aanwenden voor 
sociale innovatie 

 
Sociale innovatie wordt in discussie over 
beleidskader van nieuwe 
Structuurfondsperiode (2007-2013) 
meegenomen.  

 
 
Acties gericht op sociale innovatie in openbaar bestuur en land- en tuinbouw 
De Taskforce Sociale Innovatie heeft de focus gericht op ondernemingen. Daarnaast is 
sociale innovatie ook van belang voor het openbaar bestuur (het Rijk, gemeenten, 
provincies, waterschappen, ZBO’s). Daar werken veel werknemers die ook hun talenten 
moeten kunnen ontplooien in zich vernieuwende organisaties. Het gebrek aan inzicht in 
en ontsluiting van effectieve en succesvolle aanpakken wordt in het eindrapport sociale 
innovatie als ‘probleem’ benoemd. Een aantal reeds lopende projecten bij de overheid kan 
als voorbeeld dienen voor nieuwe initiatieven.  

- InAxis stimuleert organisaties in het openbaar bestuur verder te werken aan 
innovatie, vernieuwing en kwaliteitsverbetering. In dat kader zal  
InAxis in 2006 een aantal HRM projecten /experimenten financieel ondersteunen.  

- Verder loopt het project O.S.C.A.R . Dit is de zoektocht naar boegbeelden die 
hun know-how op het gebied van HRM-beleid willen delen met collega’s uit het 
hele land en netwerken opzetten. Vijf competenties staan centraal: 
Omgevingsbewust, Samenwerkingsgericht, Creatief, Aanjager van veranderingen 
en Resultaatsgericht. 

- Het programma Good Governance. Dit zal zich op een aantal elementen van 
sociale innovatie focussen (bevorderen integriteit, versterken 
medewerkeroriëntatie, versterken mogelijkheden voor innoveren en leren,  
versterken leiderschap etc.).'  

 
LNV investeert van oudsher samen met het georganiseerde bedrijfsleven in 
technologische en sociale innovatie voor de land- en tuinbouw via de collectieve inzet 
van onderzoek, voorlichting en onderwijs (het zogenaamde OVO-drieluik). Dit met name 
vanwege het kleinschalige karakter van de land- en tuinbouw (gezinsbedrijven).  
Grotere dynamiek en diversiteit in de sectoren én de veranderende rol van de overheid 
(nationaal, EU) zijn aanleiding voor nieuw beleid. Veranderingen in het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en WTO hebben echter forse consequenties 
voor de concurrentiepositie van de land- en tuinbouw. De overheid ondersteunt 
ondernemers bij innovatie in de bedrijfsvoering en ketenprocessen via diverse regelingen 
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en via het onderwijs. Daarnaast wordt de sociale innovatie in de land- en tuinbouw 
bevorderd. Een tweetal voorbeelden:  

• LNV ondersteunt nieuwe lerende ondernemersnetwerken voor diverse sectoren: 
MelkVeeAcademie , TuinbouwClusterAcademie, Kennis op de Akker 
(akkerbouw). Het gaat om netwerken van, voor en door ondernemers. 
Voorlopende ondernemers vanuit de eigen sector en daarbuiten zijn naast 
onderzoek de bron van kennis en inspiratie.  

• Voorts worden ondernemers aangemoedigd om samen met andere partijen 
(consumenten, maatschappelijke organisaties, burgers) met eigen oplossingen te 
komen. In het kader van het communautair initiatief Leader+ worden innovatieve 
projecten ondersteund; dit programma wordt uitgevoerd door provincies, LNV 
draagt de eindverantwoordelijkheid en geeft hieraan een bescheiden financiële 
bijdrage. Vanaf 2007 bestaat de mogelijkheid in het kader van het EU-
plattelandsfonds (Tweede Pijler GLB) innovatieve acties te stimuleren. Hoe het 
programma precies zal worden ingevuld, is nog niet besloten. 
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Bijlage 1: toelichting op de verschillende acties 
 
Vermindering van de regeldruk 
Het Kabinet onderschrijft het belang van minder regels en meer subsidiariteit. Het 
onderneemt momenteel diverse acties om de administratieve lasten te verlagen, 
tegenstrijdige en knellende regelgeving tegen te gaan en maatwerk en flexibiliteit 
mogelijk te maken.  
 
• Vergunningverlening 
Vergunningverlening is een onmisbaar en effectief middel voor de overheid om op 
efficiënte wijze het publieke belang te beschermen. De veelheid aan vergunningen is 
echter niet meer te overzien. Om de vergunningenlast aanzienlijk te verminderen heeft het 
Kabinet besloten dat alle bestaande vergunningstelsels van het rijk en decentrale 
overheden voor 1 mei 2006 worden getoetst op nut en noodzaak. Vergunningstelsels die 
niet aan de voorwaarden voldoen, verdwijnen of worden waar mogelijk omgezet in 
algemene regels of een meldingsplicht. Voor vergunningen die noodzakelijk blijven zal 
worden gekeken naar mogelijkheden van vereenvoudiging en versnelling van de 
verlening.  
Om de toetsing en opschoning van vergunningen te kunnen realiseren is op 1 oktober 
2005 het Project Vereenvoudiging Vergunningen gestart. Uiterlijk eind 2006 is het 
project afgerond. Zowel gemeenten, provincies en waterschappen als de koepels van 
ondernemersorganisaties werken actief mee aan het project en hebben zitting in de 
stuurgroep.  
 
• Deregulering Arbo en ATW: 
Goed arbobeleid draagt bij aan het voorkomen van ziekten en ongevallen door het werk, 
het terugdringen van verzuim en arbeidsongeschiktheid en een hogere productiviteit. 
Werknemers die onder gezonde en veilige omstandigheden werken zijn duurzaam 
inzetbaar (naar vermogen) en dit beperkt de kosten die gepaard gaan met uitval van 
werknemers. Met de in gang gezette Herziening van de Arbowet 1998 zal bij het in 
werking treden hiervan de regeldruk verminderen en wordt maatwerk mogelijk voor 
werkgevers en werknemers. De staatssecretaris van SZW heeft recent een reactie gegeven 
over het SER-advies evaluatie Arbowet 1998 aan de Tweede Kamer (kamerstuk II 
2004/05, 25 883, nr. 50)      
In aanvulling hierop wordt nog de deregulering van de Arbeidstijdenwet (ATW) vermeld. 
De Arbeidstijdenwet kent twee doelstellingen. Ten eerste het beschermen van de 
veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemer door het stellen van 
minimumvoorschriften voor arbeids- en rusttijden en ten tweede de combinatie van werk 
en privé vergemakkelijken. 
Een te grote regeldichtheid op het gebied van arbeids- en rusttijden kan verhinderen dat 
werkgevers en werknemers zelf oplossingen vinden en toepassen die zijn toegesneden op 
de situatie in de eigen sector of onderneming en staat er aan in de weg dat betrokkenen 
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hun eigen verantwoordelijk kunnen nemen. Een aantal regels omtrent de arbeids- en 
rusttijden kan worden beperkt zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de 
doelstellingen van de wet. 
 
Excelleren 
Het Kabinet onderschrijft de visie dat excelleren belangrijk is voor het 
innovatievermogen van Nederland. Echter, excelleren is nog geen gemeengoed in 
Nederland. Vandaar dat een aantal acties is opgezet om excelleren te bevorderen.  
 
• Programma masterclasses snelle groeiers 
Snelle groeiers5 zorgen voor relatief veel nieuwe banen en zijn innovatiever dan andere 
bedrijven. In 2010 moet Nederland de achterblijvende positie bij het aandeel snelle 
groeiers in de bedrijvenpopulatie ten opzichte van de benchmarklanden6 hebben 
ingelopen. Met 7,9 % loopt Nederland nog sterk achter bij het gemiddelde van de 
benchmarklanden (11,8%).  
EZ heeft daarom een nationaal programma van Masterclasses voor snelle groeiers 
opgezet waarbij veel aandacht is voor de rol en invloed van de ondernemer op het 
groeiproces van het bedrijf. Naast onderwerpen als financiering wordt ook aandacht 
gegeven aan visie, strategie, cultuur en leiderschapsrollen. EZ hoopt dat middels deze 
Masterclasses de ondernemingen een betere groeiprestatie kunnen leveren. Tevens heeft 
EZ het initiatief genomen om financieringsmogelijkheden voor snelle groeiers te 
verbeteren. Zo is de groeifaciliteit momenteel in voorbereiding. Op basis van deze 
regeling geeft EZ borgstellingen van 50% op risicokapitaal (achtergestelde leningen en 
aandelen) dat door banken en participatiemaatschappijen aan MKB bedrijven tot 250 
medewerkers wordt verstrekt. Een MKB-bedrijf kan maximaal € 2,5 miljoen garantie 
krijgen. Het garantieplafond is vanaf 2007 € 170 miljoen per jaar, dus het gaat in totaal 
om een bedrag van € 340 miljoen financiering. In 2006 (inloopjaar) is het garantieplafond 
€ 85 miljoen.  
 
• Aandacht voor prijzen/keurmerken De Ondernemende School, IiP etc 
Prijzen en keurmerken kunnen ertoe bijdragen dat organisaties het belang van sociale 
innovatie gaan inzien. De winnaars fungeren als rolmodel voor andere organisaties. Er 
zijn al verschillende prijsuitreikingen zoals de INK-prijs, AWVN-Innovatietrofee of de 
Nationale Prijs voor de Best Lerende Organisatie/Hoogvlieger. Ook een keurmerk dat 
arbeidsorganisaties certificeert die hun opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten integreren 
met hun strategie en doelstellingen bestaat al (Investors in People).  
 

                                                 
5 Ondernemingen waarbij de werkgelegenheid in drie jaar tijd met minstens 60% is toegenomen. 
6 Benchmarklanden zijn: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, 
Verenigd Koninkrijk, Japan en Verenigde Staten.  
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Op 14 november 2005 is het partnership Leren Ondernemen van start gegaan. Dit 
partnership is een platform om ondernemerschap in het onderwijs te stimuleren. Vanuit 
het partnership Leren Ondernemen worden vier actielijnen uitgevoerd: ondernemers voor 
de klas, ondernemersopdrachten voor studenten/ leerlingen, ondernemersopdrachten voor 
docenten en de Leren Ondernemen Prijs. Voor deze prijs kunnen scholen zich vanaf 
januari inschrijven via de website www.lerenondernemen.nl.   
 
In 2006 wordt voor het eerst de Ginjaar-Maas Prijs uitgereikt aan een project of initiatief 
dat volwassen werkenden of werkzoekenden stimuleert tot (verder) leren om hun kansen 
op de arbeidsmarkt te vergroten. Het kan tevens gaan om een project dat gericht is op het 
leren van de basisvaardigheden die nodig zijn om maatschappelijk (weer) te kunnen 
participeren. Met het instellen van de prijs wordt beoogd aan dergelijke projecten meer 
bekendheid te geven, waardoor deze op meerdere plekken en/of door meerdere 
organisaties gebruikt gaan worden. Nadere informatie over de prijs wordt begin 2006 
bekend gemaakt. 
 
Het Kabinet onderschrijft het belang van gerichter aandacht voor deze prijsuitreikingen 
en keurmerken. Wellicht dat aan het nog op te richten actiecentrum sociale innovatie 
gevraagd kan worden met voorstellen te komen.  
 
 
Ontsluiten van kennis 
Er is in Nederland veel kennis aanwezig op het gebied van sociale innovatie maar deze 
kennis moet ook verspreid worden onder en benut worden door de bedrijven.   
 
• Kennis/actiecentrum oprichten  
Het Kabinet neemt met interesse kennis van diverse betekenisvolle initiatieven op dit 
gebied vanuit de overtuiging dat een actiecentrum sociale innovatie lopende en 
voorgenomen activiteiten van werkgevers, werknemers, wetenschap e.a. kan vertalen naar 
een praktisch meerjarenprogramma ter ondersteuning van acties die binnen 
ondernemingen van de grond moeten komen. De nadruk van de activiteiten zal moeten 
liggen op bewustwording en de uitwisseling van kennis van effectieve en succesvolle 
aanpakken en best practices. Het Innovatieplatform heeft dit onderwerp opgepakt en 
werkt aan een voorstel voor een Centrum voor Sociale Innovatie waarbij actiegerichtheid 
en vraagsturing centrale uitgangspunten zijn. Het voorstel wordt onder regie van de heer 
F. Leijnse verder uitgewerkt. De AWVN, CNV-Bedrijvenbond en FNV-Bondgenoten 
zijn hierbij betrokken.  
 
• Syntens/Programma Sociale Innovatie en Innovatieprestatiecontracten 
Sociale innovatie is een belangrijke factor achter het innovatievermogen van bedrijven. 
Meer aandacht voor sociale innovatie in bedrijven kan niet los worden gezien van de 
houding en het gedrag van de ondernemer. Zijn ambities, identiteit, waarden en 
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competenties bepalen voor een belangrijk deel of mogelijkheden voor sociale innovatie 
worden benut. Vandaar dat EZ/Syntens in 2005 van start is gegaan met het programma 
Sociale Innovatie met als doelstelling: het bereiken van een ondernemingsklimaat waarin 
weerstand in een bedrijf wordt omgezet in veranderingsbereidheid om zodoende te komen 
tot meer innovatie en productiegroei. Concreet houdt dit in: vanuit visie, ambitie en de rol 
van de ondernemer het innovatieproces (cultuurontwikkeling, kennismanagement, 
organisatieontwikkeling) begeleiden, ondersteunen en borgen om te komen tot 
succesvolle innovaties en lerende organisaties.   
 
Momenteel worden er door EZ verschillende pilot innovatieprestatiecontracten 
afgesloten. Deze pilot innovatieprestatiecontracten zijn niet specifiek gericht op sociale 
innovatie. Incidenteel komt het voor dat er een scholingsaspect zit aan een 
innovatietraject. De bedrijven geven dit zelf aan in hun aanvraag. 
 
• Uitbreiding innovatievouchers 
Met de innovatievoucher kan een MKB-ondernemer een onderzoeksvraag uitzetten bij 
kennisaanbieders zoals bijv. hogescholen, universiteiten, academische ziekenhuizen en 
onderzoeksinstellingen. Kennisvragen kunnen hierbij ook liggen op het gebied van 
organisatorisch onderzoek. De ondernemer koopt, alleen of samen met andere 
ondernemers met een voucher onderzoekscapaciteit bij een kennisaanbieder. Deze 
levert na afronding van het onderzoek de voucher in bij SenterNovem. Eind november 
2005 zijn 600 vouchers t.w.v. € 7.500 volgens de Subsidieregeling pilot 
innovatievouchers 2005 tweede fase verstrekt: 450 aan individuele MKB ondernemers en 
150 aan MKB ondernemers die in een samenwerkingsverband deelnemen. Er zijn 38 
samenwerkingsverbanden gehonoreerd. Voor 2006 en 2007 is er een budget voor 
tenminste 6000 vouchers per jaar. Hiervan hebben 3000 vouchers een waarde van € 2.500 
zonder eigen bijdrage en 3000 vouchers een waarde van € 7.500 met een eigen bijdrage 
van 1/3 deel. De overheid draagt bij deze vouchers dan € 5.000 bij. Voor de periode 
daarna zal op basis van de ervaringen worden bezien welk budget verder noodzakelijk is. 
Aan de definitieve regeling wordt op dit moment nog gewerkt.  
 
 
• Lectoren en RAAK  
Lectoren hebben een brede doelstelling, naast het versterken van de externe oriëntatie en 
kenniscirculatie richten zij zich op curriculumvernieuwing en professionalisering van 
docenten. Lectoren die zich bezig houden met organisatievraagstukken zouden sociale 
innovatie als aandachtspunt mee kunnen nemen. Om de kennisuitwisseling met het MKB 
te versterken is vorig jaar in aanvulling op lectoren en kenniskringen gestart met de 
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RAAK-regeling7 die specifiek gericht is op kennisuitwisseling tussen hogescholen en 
MKB.  
 
Het Kabinet vindt RAAK (kenniscirculatie door regionale samenwerking tussen HBO, 
MBO en het MKB) een succes: inmiddels nemen 300 bedrijven, 45 lectoraten van 
hogescholen en 65 netwerken van bedrijven en instellingen deel aan 
kennisuitwisselingtrajecten in het kader van RAAK. In de prestatieagenda die dit jaar met 
de HBO-raad is afgesloten, is bepaald dat RAAK voor het HBO in ieder geval tot en met 
2008 zal doorlopen. Voor de BVE-sector geldt dat de middelen voor RAAK vanaf 2006 
onderdeel zullen uitmaken van de lumpsum in de vorm van een innovatiebox. Instellingen 
hebben de ruimte om deze middelen binnen de kaders van een tussen overheid, sociale 
partners en het Platform Beroepsonderwijs afgesloten innovatieagenda in te zetten voor 
de kennisuitwisseling en samenwerking met het MKB.   
 
Employability 
Het Kabinet onderschrijft het belang van employability om mensen attractief te maken en 
te houden voor de arbeidsmarkt. Hieronder is aangegeven hoe het Kabinet omgaat met de 
aanbevelingen op dit terrein. 
 
• Roadshow LevenLangLeren  
Een van de pijlers onder een gezond ondernemingsklimaat is de beschikbaarheid van 
goed gekwalificeerd personeel. EZ stimuleert om die reden de kwaliteit en inzetbaarheid 
van werknemers. EZ zal vier roadshows LevenLangLeren organiseren gericht op de 
sectoren industrie, zakelijke dienstverlening en bouw. Via deze roadshows zullen good 
practices op het gebied van Leven Lang Leren worden verspreid.  
 
• Duale trajecten en EVC: 
De komende twee jaar realiseert het Kabinet onder andere 15.000 extra duale trajecten 
voor werkenden en werkzoekenden en 20.000 extra EVC-trajecten (Elders Verworven 
Competenties). Voor de duale trajecten treedt de Projectdirectie Leren & Werken8 in 
overleg met werkgevers en werknemers, onderwijsaanbieders en gemeenten over 

                                                 
7 De Regionale Actie en Aandacht voor Kennisinnovatie (RAAK) is een stimuleringsmaatregel 
van OCW voor samenwerking op het gebied van kennisuitwisseling tussen MKB en hogescholen. 
De regeling wordt uitgevoerd door de Stichting Innovatie Alliantie (SIA). Voor informatie 
www.innovatie-alliantie.nl 
 
8 De projectdirectie Leren & Werken ressorteert onder de ministeries van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook de ministeries van Landbouw, 
Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, Economische Zaken, Vreemdelingenzaken & Integratie zijn bij 
het project betrokken. Met de Taskforce Jeugdwerkloosheid zal zoveel mogelijk synergie worden 
gezocht. 
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concrete doelstellingen en vraagt hen dit vast te leggen in een regionale of sectorale 
samenwerkingsovereenkomst .  
Verder voert de projectdirectie gesprekken met regionale partners (bedrijfsleven, ROC’s, 
AOC’s, CWI’s, hogescholen, universiteiten) over het opzetten van leerwerkloketten waar 
men terecht kan voor informatie en begeleiding bij EVC, scholing, duale trajecten en 
loopbaantrajecten. Streven is in een twintigtal regio’s tot een leerwerkloket te komen. 
Medio februari 2006 zijn er in de afgesloten samenwerkingsovereenkomsten afspraken 
gemaakt voor in totaal 15.100 duale trajecten en tevens voor 11.850 EVC-trajecten 9. 
Op 16 december 2005 is de Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken in de 
Staatscourant gepubliceerd. Deze regeling maakt het voor regionale en sectorale partijen 
financieel aantrekkelijk gezamenlijk afspraken te maken om nieuwe duale trajecten tot 
stand te brengen, leerwerkloketten in te richten en nieuwe EVC-methodieken te 
ontwikkelen. De gedachte is dat door de samenwerking in een regio of branche te 
stimuleren en te richten op concrete doelen er een blijvende samenwerking gaat ontstaan 
tussen partijen die betrokken zijn bij leren en werken.  
 
• Experiment opscholing werknemers: 
In het kader van de hierboven genoemde Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken 
zouden in principe ook voorstellen kunnen worden ingediend die gericht zijn op het in 
samenwerking met het CWI inzetten van werkzoekenden op leerwerktrajecten in MKB-
bedrijven om zodoende de terugval van productiecapaciteit bij MKB-bedrijven op te 
vangen die optreedt indien werknemers geschoold worden. Het moet hierbij echter altijd 
gaan om gecombineerde trajecten van leren en werken, die leiden tot certificering van de 
werkzoekende. Het kan hier gaan om een certificaat van een erkende brancheopleiding of 
een certificaat of diploma van een geregistreerde CREBO- of CROHO-opleiding.  
 
• Experiment coach voor gereïntegreerde werknemers 
De Taskforce beveelt een beleidsexperiment aan waarbij een coach wordt ingezet die de 
gereïntegreerde werknemer coacht bij het behalen van een startkwalificatie. Het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beziet momenteel hoe in 2006 kan 
worden nagegaan in hoeverre en op welke wijze de inzet van een coach kan bijdragen aan 
het scholen van lageropgeleide werknemers tot startkwalificatie. 
 
• Actief beleid O&O fondsen 
O&O-fondsen spelen een belangrijke rol op het gebied van scholing. Echter, O&O-
fondsen zouden nog beter benut kunnen worden door ze ook voor sociale innovatie in te 
zetten. Hiermee kunnen nieuwe vormen van leren en zich ontwikkelen ontstaan voor 
zowel de medewerkers als de organisaties. Het Kabinet moedigt sociale partners aan te 
kijken of de O&O-fondsen hier meer voor ingezet kunnen worden.  

                                                 
9 Op 28 november 2005 is een brief (Kamerstuk 30 012, nr. 5) aan de Tweede Kamer gestuurd met 
de stand van zaken van de activiteiten van de Projectdirectie Leren & Werken. 
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Bedrijfsleven meer betrekken bij onderwijs  
Door het bedrijfsleven meer te betrekken bij het onderwijs kan een betere aansluiting 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt worden gerealiseerd. Reagerend op de aanbevelingen 
van de Taskforce op dit terrein brengt het Kabinet de volgende zaken onder uw aandacht. 
 
• Experiment via MKB-NL om HBO-ers te betrekken bij MKB 
Het Kabinet neemt de aanbeveling om via een experiment HBO-ers te betrekken bij het 
MKB niet over. Voor HBO-opleidingen in sectoren die zich richten op het MKB is 
verbondenheid met het werkveld integraal onderdeel van het onderwijs, 
bijvoorbeeld doormiddel van stages en praktijkopdrachten. Het ligt daarom niet voor de 
hand de bekendheid van hbo-studenten met het MKB los van het reguliere onderwijs te 
organiseren en stimuleren.  
 
�        Doorzetten vernieuwingsoperatie kwalificatiestructuur middelbaar 

beroepsonderwijs  
Het Kabinet zet met kracht de grootschalige en ingrijpende vernieuwingsoperatie ter 
realisatie van competentiegericht beroepsonderwijs voort. De Tweede Kamer is met de 
brief van 21 december 2005 (kenmerk BVE/2005/52942) geïnformeerd over de 
voortgang van het herontwerp kwalificatiestructuur/mbo. Op gefaseerde wijze worden 
alle bestaande kwalificaties en alle bestaande opleidingen vervangen door nieuwe, 
competentiegerichte opleidingen gebaseerd op nieuwe kwalificatieprofielen die samen de 
nieuwe kwalificatiestructuur vormen. Dit zorgt ervoor dat het beroepsonderwijs 
inhoudelijk beter is afgestemd op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en deelnemers 
beter worden toegerust voor beroepsmatig functioneren, gestimuleerd worden verder te 
leren en vorm te geven aan hun verdere loopbaan. 
 
• Regionale netwerken bedrijven/bve instellingen  
De samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen (ROC’s, HO-instellingen, 
AOC’s) met name op het gebied van onderwijs en scholing van volwassenen wordt 
versterkt door de activiteiten van de Projectdirectie Leren & Werken. Dit heeft een 
positief effect op de wisselwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Daarnaast zal ook 
de eerder genoemde innovatiebox ertoe bijdragen dat de samenwerking tussen bedrijven 
en de BVE-sector geïntensiveerd wordt. 
 
 
Overig 
• ESF gelden aanwenden voor sociale innovatie 
Onder het ESF programma 2000-2006 is een groot aantal activiteiten subsidiabel dat 
onder de noemer sociale innovatie valt. Zo is er een maatregel gericht op scholing en 



 

19 

 

training in relatie tot arbeidsomstandigheden en verzuimbeleid. Daarnaast ondersteunt 
ESF activiteiten rond de vergemakkelijking van arbeid en zorg. Sinds de sluiting van het 
ESF-loket op 28 oktober 2005 is het niet meer mogelijk aanvragen in te dienen. De 
aangevraagde projecten kunnen echter nog tot eind 2007 doorlopen. 
Innovatie is een belangrijk thema in het kader van de discussie over de nieuwe 
Structuurfondsperiode (2007-2013). In het kader van ESF (Europees Sociaal Fonds) 
wordt dit niet vertaald in termen van technologische innovatie maar van sociale innovatie. 
In dit kader is het Kabinet voornemens een plaats in te ruimen voor innovatieve projecten 
die gericht zijn op de verbetering van het arbeidsproces en de arbeidsomstandigheden met 
ESF mede te financieren. De daadwerkelijke invulling van dit voornemen is nog 
afhankelijk van onderhandelingen in Brussel en gesprekken met de stakeholders in 
Nederland. 


