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Sociale innovatie: hoed u voor misbruik 

 
Weet u nog? In december 2000 zuchtte forensend 
Nederland onder stakingen bij de Nederlandse Spoorwegen. 
De stakingen waren gericht tegen het NS-plan om 
machinisten en conducteurs voortaan op vaste trajecten in te 
zetten. Sinds de verzelfstandiging van de spoorwegen in 
1995 waren NS-treinen steeds vaker vertraagd. Een deel 
van die vertragingen was het gevolg van wachten op een 
overstappende machinist of conducteur, maar voor het 
merendeel waren de vertragingen als een konijn uit de hoed 
van verzelfstandiging en concern-transformatie te 
voorschijn gekomen.  
 
Noch de NS-leiding, noch de vakbondsbestuurders die na 
maanden van overleg en beraad met het plan hadden 

ingestemd, slaagden erin om de machinisten en conducteurs van het nut en de noodzaak van 
het plan en van de integriteit van de bedoelingen te overtuigen.  
 
Wie het plan op welk moment als een ‘rondje rond de kerk’ heeft neergezet, is niet bekend 
maar vernietigender had het niet kunnen worden verbeeld. De metafoor was op ieders lippen 
en overstemde elke discussie. Volwassen conducteurs en machinisten zouden voortaan 
rondjes moeten rijden zoals kinderen met een basisdoos van Märklin of Fleischmann.  
 
Buzz-word 
Met ‘sociale innovatie’ kan het net zo gaan. In korte tijd is het een door menigeen geclaimd 
begrip en door velen misbruikt ‘buzz-word’ geworden. In de zucht naar aansprekende 
voorbeelden (die het begrip vooral een hard karakter moeten geven, want sociaal dat is zó 
jaren zeventig) wordt elke bijstelling in de organisatie van arbeid van het etiket ‘sociale 
innovatie’ voorzien. En daarmee is het al gauw oude wijn in nieuwe zakken. Blijkt iedereen 
en elke organisatie het ineens te doen. Allang. We wisten gewoon nog niet dat het zo heette. 
Dachten we toch even dat we het écht anders moest. Sociale innovatie, al vóór de start 
achterhaald en afgeschreven.  
 
En toch is sociale innovatie de enige echte uitweg uit onze aanhoudende economische en 
sociale malaise. De vermoede conjuncturele opleving en de drastische ingrepen in het stelsel 
van sociale zekerheid zullen tegen alle hoop in geen soelaas bieden wanneer zij in 
ongewijzigde grond moeten wortelen. In de vermoeide grond van een achterhaald 
cultuurstelsel.  
 
Stoommachines en werktorens 
De uitvinding van de stoommachine leidde in de negentiende eeuw tot het massaal 
verzamelen en rondom kostbare en lompe machines organiseren van kennis-, bezit- en 
ambachtloze mensen: het kanonnenvlees van de industriële revolutie. De stoommachine, een 
technische innovatie, begint pas écht welvaart te produceren nadat zich ook sociale innovaties 
aftekenen. Bijvoorbeeld, het doorbrekende besef dat niet alleen arbeiders maar ook 
fabrikanten en de samenleving als geheel gebaat zijn bij onderwijs, bij veilig werken, bij een 
redelijke beloning, bij sociale zekerheid, bij harmonieuze arbeidsverhoudingen, bij 
betrokkenheid en inspraak.  
 



Vanaf 1776 zijn we echter al meer dan een eeuw onderweg wanneer de Duitse kanselier 
Bismarck in 1883 de ban van het oude denken doorbreekt door van rechtswege verplichtende 
inkomensvoorzieningen voor zieke werknemers te treffen. De Nederlandse ondernemer 
Jacques van Marken, grondlegger van de Nederlandse Gist- en Spiritusfabrieken te Delft 
(1869), breekt op eigen houtje met oude opvattingen en wordt vanwege zijn sociale innovaties 
gewantrouwd. Door collega-ondernemers. Door zijn eigen werknemers. Door opkomende 
vakbonden. Door politici. Wat wil die man toch? Doe gewoon! 
 
Inmiddels bevinden we ons in de 21e eeuw. In de westerse economieën verzamelen zich 
steeds minder mensen om machines. Niet omdat we ons minder van machines bedienen, maar 
omdat steeds meer machines klein, mobiel en in verhouding tot hun vaak multifunctionele 
prestatievermogen extreem goedkoop zijn. Toch bouwen we nog steeds werktorens alsof in 
het hart daarvan zware en kostbare stoommachines verborgen staan die het werkproces en het 
werkritme bepalen. En liefst bouwen we die werktorens naast en tegen elkaar alsof de 
communicatie van toren naar toren met rook- en vlagsignalen moet geschieden.  
 
In werkelijkheid zitten velen in die kantoor-fabrieken met elkaar en met de buitenwereld te 
telefoneren, te e-mailen, te ‘video-conferencen’. Men muteert er databases die zich op de 
meest verweg gelegen locaties kunnen bevinden. Of men zit in stilte digitaal te schrijven of 
het digitale schrijfwerk van andere te bestuderen. Of men vergadert, bespreekt, overlegt. 
Eindeloos en niet zelden vruchteloos. Er moet immers een reden zijn waarom 
honderdduizenden elke morgen weer proberen om een plek te bereiken van waar zij gaan 
doen, wat ze van willekeurig welke andere plek zouden kunnen doen. Zelfs de plek van waar 
zij vertrokken zijn.  
 
Is het een geconditioneerde behoefte aan toezicht (zoals een jong dier instinctief bij de kudde 
blijft, kleine kinderen het vertrek van een ouder ‘aanvoelen’ en leerlingen onrustig worden 
wanneer de docent de klas verlaat), een dwangmatige behoefte van managers om toch vooral 
toezicht uit te oefenen of zijn beide weer het gevolg van denkbeeldige gevangenschap in een 
sociaal model dat de wegen verstopt, de leefomgeving vervuilt en natuurlijke hulpbronnen 
uitput?  
 
Gevangen 
Met baanbrekende technische en technologische innovaties overal om ons heen, zitten we 
gevangen in het sociale design van de industriële revolutie. In dat model is de werknemer nog 
steeds een kennis- en bezitsloze, nog steeds een tot ‘ínnerbetriebliche’ desertie of overlopen 
naar de concurrent geneigde, kostenpost. ‘Span of control’ weet u wel! 
 
Die kostenpost kun je natuurlijk best slimmer inzetten (als er werk is), vriendelijker en met 
meer respect bejegenen (zodat de kans op uitval wat minder groot is), stimuleren met een 
extraatje bij het behalen van resultaten en je doet er als ondernemer beslist verstandig aan om 
niet bij voorbaat uit te sluiten dat ook de eenvoudigste medewerker weleens een goed idee 
kan hebben. Ook de industriële revolutie kent en kende goede werkgevers en er is op menig 
plaats nog ruimte voor verbetering. Laten we dat vooral doen. Maar met sociale innovatie 
heeft dat allemaal niets te maken. 
 
Sociale innovatie in de verdienende zin des woords, doorbreekt de modelmatig kinderlijke 
onderschikking van de werknemer aan en de kinderlijke verzorging van de werknemer door 
de werkgever om plaats te maken voor volwassenheid en volwassen verantwoordelijkheden 
tegenover elkaar en tegenover de samenleving.  
 
Daarmee ben ik terug bij het rondje rond de kerk. Interventie door een duo dat zijn sporen in 
de Nederlandse arbeidsverhoudingen ruimschoots had verdiend (Johan Stekelenburg en Hans 
Blankert) bracht leiding en rijdend personeel niet tot elkaar. Wat uiteindelijk tot een oplossing 
leidde was het delen van het probleem, de open en integere uitnodiging aan het rijdend 



personeel om zelf oplossingen te bedenken en de toezegging die oplossingen ook te zullen 
invoeren op voorwaarde van redelijkheid. Die oplossingen zijn er gekomen.  
 
Werknemers blijken vrijwel zonder uitzondering volstrekt volwassen wanneer en zodra zij als 
volwassenen worden bejegend. Dát is sociale innovatie. Al enige tijd vraag ik mijzelf niet 
meer af wie met die innovatie de meeste moeite hebben. De werknemers of de werkgevers. 
Hebt u al eens aan kinderen gevraagd of zij moeite hebben met volwassen worden?  
 


