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'Nu is het moment
voor sociale innovatie'

Oe uitdagingen waar het bedrijfsleven voor

staat zijn groot. 'Oe situatie is ongekend.

Nog nooit werden hele sectoren onver-

wacht en buiten hun schuld zo plotseling

geconfronteerd met een gigantische

vraaguitval', constateert directeur
arbeidsvoorwaardenbeleid mr. Hans van der

Steen van werkgeversorganisatie AWVN.
Tegelijkertijd stelt hij vast dat de markt op

redelijk afzienbare termijn weer zal
aantrekken. Personeel dat nu niets om

hand en heeft, zal in de nabije toekomst

weer hard nodig zijn. Wat is op lO'n

moment de beste strategie? Minister Van
der Hoeven van Economische Zaken

benadrukt keer op keer dat de innovatie bij

bedrijven niet onder de crisis mag lijden,

want, 'Innovatiebetekentbig business.
Innovatiekracht is concurrentiekracht.'

HIGH TRUST SITUATIE

TNO'er dr. Fie1;jeVaas, manager van het

programma 'Innovatie die werkt', is het
daar van harte mee eens. Innovatie helpt
om te overleven en om in vorm te komen

voor na de crisis. 'Oaarbij denk ik niet

alleen aan technologische innovatie, maar
zeker ook aan sociale innovatie.' Van der

Steen beaamt dit: 'Volgens mij hebben

bedrijven waar een sociaal innovatief
klimaat heerst de beste kansen de

economische storm te overleven.'

Wat verstaan Van der Steen en Vaas,

medegrondleggers van het Nederlands
Centrum voor Sociale Innovatie, onder een
sociaal innovatief klimaat? Van der Steen:

'Een "high trust" situatie, waarin medewer-

kers betrokken zijn, meedenken en
initiatieven durven nemen. Een situatie
waarin mensen de zaken benoemen waar

ze van wakker liggen - en bereid zijn daar
samen de schouders onder te zetten, in de

wetenschap dat de onderneming hun inzet
waardeert.' Vaas vult aan: 'Een klimaat

ook, waarin managers en werknemers de

ruimte krijgen om te experimenteren en
hun competenties te benutten. In zulke

bedrijven komt juist in moeilijke tijden vaak
een schat aan ideeen bovendrijven om de

bedrijfsvoering te optimaliseren.'

Een goed voorbeeld vormt de Groningse
tabaksfabrikant SAT Niemeyer. Daar

moesten de productiviteit en het rende-

ment drastisch omhoog. 'Aile medewerkers

werden daarbij betrokken, met als resultaat

een karrenvracht aan ideeen. Oe uitvoering
daarvan hield het bedrijf uiteindelijk
concurrerend', vertelt Van der Steen. Vaas
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geeft het Oelftse DSM Gist ten voorbeeld:
'Zelfsturende teams werken daar voortdu-

rend aan vemieuwing van hun product en

proces, waardoor de productie niet naar

Azie verplaatst hoeft te worden.'

Van der Steen pleit ervoor werknemers te

belonen voor goede ideeen. :Juist als een
structurele loonsverhoging moeilijk ligt, kun

je medewerkers motiveren met een bonus
voor een innovatief idee.'

FLEXIBILITEIT CRUCIAAL

Aexibiliteit, een kembegrip in sociale

innovatie, is cruciaal tijdens een crisis. Veel

bedrijven hebben inmiddels afscheid

genomen van hun uitzendkrachten, de
'externe' flexibiliteit. Nu is het aan de vaste

medewerkers om de organisatie optimaal
flexibel te laten draaien. Soms vraagt dit
van hen dat ze nieuwe taken uitvoeren.

Vaas: 'Sedrijven en medewerkers die

ge"investeerd hebben in employability en zo
de inzetbaarheid vergroot hebben, plukken

daar nu de vruchten van. Oat geldt

natuurlijk ook bij ontslag: medewerkers

kunnen gemakkelijker elders weer aan het
werk komen.'

Dit is een goed moment om aan employabi-

lity te werken, want er is meer tijd voor dan

tijdens hoogconjunctuur. Van der Steen:

'AWVN heeft onlangs een instrumen1;je

ontwikkeld waarmee je in een oogopslag

kunt zien welke opleidingen je versneld kunt

oppakken - echt heel handig.'
Aexibiliteit kan ook betekenen dat

werknemers extra vrije dagen opnemen en

die op het moment dat de economie
aantrekt weer inroosteren. Het is de van

overwerk bekende 'tijd voor tijd'-regeling,
maar nu andersom. Vaas en Van der Steen

zien verder kansen in het tijdelijk detache-

ren van medewerkers bij bedrijven waar wel

vraag is. 'Lang niet overalligt het stil. Het
uitwisselen van werknemers is goed voor de

vaste en de tijdelijke werkgever. Maar ook

de werknemer wordt er beter van: hij komt
niet op straat te staan, maar doet elders

waardevolle ervaring op en vergroot lo zijn

mogelijkheden.' Oe site flexbeurs.nl,
ondersteund door AWVN, richt zich op dit

intercollegiaal uitwisselen van medewerkers.

COMPETENTIES BEHOUDEN

Het nu ontslaan van werknemers die

binnen afzienbare tijd hard nodig zijn, is
doodlOnde. Vooral als oudere werknemers

eenmaal thuiszitten, komen ze moeilijk
weer terug op de arbeidsmarkt. Van der

Steen: 'Er is een breed gedeeld besef over

vergrijzing en ontgroening. Sijna iedereen
weet hoe belangrijk het is om mensen

langer productief te houden. Helaas staat

dit algemene besef soms op gespannen
voet met de individuele praktijk. Moet een

werkgever de jonge dertiger aan de slag
houden of de senior? Ik ben blij dat ik die

keuze niet hoefte maken.' Oeeltijdontslag
kan een manier zijn om werknemers te

behouden voor het bedrijf. En wanneer

ontslag onvermijdelijk is, kan de werkgever

zich inspannen om de ex-werknemer bij het

bedrijf te blijven betrekken.
Ook de overheid kan een steen1;je bijdragen

door bedrijven te faciliteren bij het treffen

van maatwerkoplossingen in werkgelegen-

heid en sociale zekerheid. In de politiek

gaan stemmen op om werknemers om te

scholen richting de zorg of het onderwijs.

Van der Steen: 'Oat kan een optie zijn,

maar het is wel erg zuur voor bedrijven die
recent veel in hun medewerkers hebben

ge'investeerd. Oie willen hun mensen voor

de lange termijn behouden.' Hij verwijst
naar de maakindustrie, waar bedrijven

ge"investeerd hebben in medewerkers met
bijvoorbeeld een taalachterstand of een

handicap. Moeten ze die ontslaan, dan is

de investering verloren en hun imago

geschonden. En als het tij weer aantrekt,
kunnen ze opnieuw beginnen. Een goed

voorbeeld van een paar jaar geleden

vormen Airbus en Soeing. Van der Steen:
'Seide bedrijven moesten reorganiseren.

Soeing koos voor grootschalig ontslag,
Airbus investeerde in behoud. Dat gaf

Airbus een enorme voorsprong toen de
markt weer aantrok.'

JUISTE WEG

Nu is een goede tijd om de organisatie fit
te maken voor de toekomst, om nieuwe

producten en diensten te ontwikkelen en
nieuwe markten te verkennen, besluiten
Vaas en Van der Steen. Zowel de AWVN als

TNO staan bedrijven daarbij terzijde.
'Ondernemers zitten in een situatie waarop

ze zich amper hebben kunnen voorberei-

den. Het afzien van innovatie is geen optie,

noch technologisch, noch sociaal. Maar

wat is de juiste weg? Welke keus moeten
ze maken uit het enorme scala aan

mogelijkheden en hoe benutten ze die het

best? Sij het beantwoorden van die vragen

ondersteunen we hen graag.'

Info: fie1;je.vaas@tno.nl
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De reflex om in economisch slechte tijden de hand op de
knip te houden, is geen bedrijf vreemd. Betekent dit dat
ondernemingen innovatie maar even 'on hold' moeten zet-

ten? 'Nee', zeggen Hans van der Steen van AWVNen Fietje
Vaas van TNO. 'Innovatie, zeker sociale innovatie, helpt
bedrijven de crisis te overleven en na de recessie in optima-
Ie conditie te zijn. Juist nu is innovatie noodzakelijk.'

april 2009 THO macazJne


