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Samenvatting 

Aanleiding voor en doelstelling van het onderzoek 

Het Innovatieplatform (IP) wil via een meerjarenprogramma stimuleren dat meer 

bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) beginnen met sociale innovatie 

en slimmer werken. Dit (mede) vanuit de veronderstelling dat als 10 procent van 

de bedrijven een productiviteitswinst van 10 procent haalt de productiviteitsgroei 

in Nederland met 1 procentpunt extra stijgt. 

 

Tegen de achtergrond van dit streven heeft het IP behoefte aan meer inzicht in 

de beweegredenen en karakteristieken van ondernemers die aan de slag gaan 

met sociale innovatie en het beschikbare instrumentarium op dat terrein. Daar-

naast wil het IP meer inzicht krijgen in de mate waarin het huidige instrumenta-

rium bijdraagt aan sociale innovatie binnen de ondernemingen van gebruikers 

van het instrumentarium. Om dit inzicht te verkrijgen heeft EIM een onderzoek 

voor het IP uitgevoerd met als centrale onderzoeksvraag: 

 

Hoe kan het IP stimuleren dat meer bedrijven uit het Nederlandse MKB beginnen 

met sociale innovatie en slimmer werken? 

 

 
Deel I: Inventarisatie van de beschikbare informatie op het terrein 
van sociale innovatie 

Sociale innovatie en slimmer werken in de literatuur 

Definities 

Eén van de definities van sociale innovatie die in de literatuur veel wordt ge-

bruikt is die van Volberda et al.: het ontwikkelen van nieuwe managementvaar-

digheden (dynamisch managen), het hanteren van innovatieve organisatieprinci-

pes (flexibel organiseren) en het realiseren van hoogwaardige arbeidsvormen 

(slimmer werken en talentontplooiing) om het concurrentievermogen en de pro-

ductiviteit te verbeteren. 

 

Sociale innovatie wordt ook wel omschreven als de 'zachte kant' van innovatie. 

Richting bedrijfsleven wordt in plaats van sociale innovatie vaak gesproken over 

slimmer werken, dit omdat sociale innovatie bij bedrijven en ondernemers niet 

de juiste associaties oproept. Slimmer werken wordt dan omschreven als het 

'systematisch verbeteren van de manieren van werken in een organisatie', wat 

moet leiden tot verbetering van de productiviteit en concurrentiepositie en het 

optimaal benutten van talent. 

 

Sociale innovatie in het buitenland 

Ook in de buitenlandse literatuur is veel aandacht besteed aan sociale innovatie, 

in het Engels aangeduid met workplace innovation of workplace development 

(social innovation slaat meer op maatschappelijke vernieuwing en dergelijke). Uit 

de buitenlandse literatuur wordt echter wel duidelijk dat het veelal om sterk uit-

eenlopende programma's en initiatieven gaat, met aangrijpingspunten die uit-

eenlopen van arbeidsomstandigheden tot levenslang leren of ouderenbeleid. 

Verder blijkt, dat harde maatregelen om sociale innovatie te bevorderen eigenlijk 

nergens worden genomen: het gaat meer om algemeen kaderstellend beleid, 

aanbevelingen op basis van 'best practices' en directe ondersteuning in de vorm 
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van consultancy services, benchmarking tools en subsidies ter stimulering van 

sociale innovatie. Welke concrete instrumenten hierbij in de verschillende landen 

worden ingezet is ook niet altijd duidelijk. Ten slotte geldt, dat eigenlijk nergens 

objectieve kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn over het aantal bedrijven dat 

acties onderneemt op het terrein van sociale innovatie. 

 

Een uitzondering vormt de aanpak in Noordrijn-Westfalen, waar directe onder-

steuning aan MKB-bedrijven wordt gegeven in de vorm van consultancy services. 

Via deze aanpak zijn van 2000 tot 2008 ruim 8.000 MKB-bedrijven bereikt met 

een budget van € 30 miljoen per jaar. Naar eigen zeggen stijgt gemiddeld na één 

jaar de workflowverbetering met 22%, de productiviteit met 9%, nieuwe produc-

ten en services met 7%, nieuwe technologieën met 4%. 

 

Operationalisering van sociale innovatie in dit onderzoek 

Op basis van de bevindingen uit de binnenlandse en buitenlandse literatuur is 

sociale innovatie in dit onderzoek op twee manieren geoperationaliseerd: sociale 

innovatie in brede zin en sociale innovatie in enge zin (in dit onderzoek verder 

aangeduid als slimmer werken). 

 

Bij sociale innovatie in brede zin worden veranderingen meegenomen in de ma-

nier van managen, op het terrein van de interne communicatie, op het terrein 

van HRM, in de interne werk- en taakverdeling, in de werkplekinrichting, op het 

terrein van arbeidstijden en in de samenwerking tussen en met kennisinstellin-

gen. 

Bij sociale innovatie in enge zin worden alleen die veranderingen binnen bedrij-

ven meegenomen die betrekking hebben op veranderingen in de bedrijfsorgani-

satie (inclusief de managementstructuur), de werk- en taakverdeling bij uitvoe-

rende processen en de werktijden. Sociale innovatie in enge zin wordt in de rest 

van dit onderzoek aangeduid als slimmer werken. 

 

Het beleid en instrumentarium op het terrein van sociale inno-
vatie 

Het beleid op het terrein van sociale innovatie is vertaald in een aantal instan-

ties/organisaties en instrumenten. Beleidsmatig gezien vallen deze met name 

onder het ministerie van Economische Zaken. 

 

Zo is er in de eerste plaats het Innovatieplatform (IP). Dit heeft als taak de 

voorwaarden te scheppen, de verbindingen te leggen en de visie te ontwikkelen 

die nodig zijn om een impuls te geven aan innovatie en ondernemerschap in Ne-

derland. Binnen het Innovatieplatform is een werkgroep ingesteld die zich richt 

op slimmer werken. 

 

In de tweede plaats is er het NCSI (Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie). 

Dit heeft als kerntaak het bevorderen en initiëren van innovaties op het terrein 

van management, organisatie en arbeid in bedrijven, organisaties en instellin-

gen. 

 

In de derde plaats speelt Syntens een belangrijke rol. Syntens is een innovatie-

netwerk voor ondernemers met als doel het vernieuwend vermogen en daarmee 

de concurrentiepositie van het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. Hiertoe 

heeft Syntens (onder andere) onafhankelijke innovatieadviseurs in dienst, die 16 
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uur kosteloos aan advisering van een bedrijf kunnen besteden. Syntens schat 

zelf, dat 40 procent van alle adviezen gericht is op sociale innovatie. 

 

In de vierde plaats moet SenterNovem worden genoemd. SenterNovem voert 

(onder andere) regelingen uit op het terrein van innovatie, energie, klimaat,  

milieu en leefomgeving. Twee regelingen op het terrein van innovatie zijn met  

name interessant: de innovatievouchers en de InnovatiePrestatieContracten  

(IPC's). 

 

Met de Innovatievoucher kunnen MKB-ondernemers voor een bepaald bedrag 

kennis en advies krijgen van een kennis- of researchinstelling. Geschat wordt, 

dat 10 procent van alle innovatievouchers wordt besteed aan sociale innovatie. 

De IPC-regeling geeft MKB-bedrijven de mogelijkheid om hun eigen meerjarige 

innovatietraject op te starten, waarbij de MKB'er zelf bepaalt op welk gebied de 

innovatie plaatsvindt (producten, diensten, processen of een combinatie daar-

van). Daarnaast is ook samenwerking en kennisoverdracht binnen een groep 

MKB-bedrijven essentieel binnen het IPC. 

 

Verder heeft sociale innovatie ook raakvlakken met andere beleidsvelden binnen 

het ministerie van EZ. Sociale innovatie valt onder het themadossier 'Onderne-

merschap' en is via deze lijn binnen EZ in verschillende programma's terug te 

zien. Bijvoorbeeld: het programma Mensen en Kennis (gericht op organisatori-

sche innovatie), het programma Innovatie in Dialoog (gericht op het ontwikkelen 

van grootschalige, onderscheidende innovatieprogramma's met aandacht voor 

Human Capital en het vermarkten van innovaties) en het programma Snelle 

Groeiers (gericht op snelgroeiende bedrijven). 

Ten slotte hebben ook het industriebeleid en de Wet Bevordering Speur- en Ont-

wikkelingswerk (WBSO) raakvlakken met sociale innovatie (zij het dat de WBSO 

niet voor sociale innovatie kan worden ingezet). 

 

Ook beleidslijnen en instrumenten van andere ministeries hebben raakvlakken 

met sociale innovatie. Hiervan heeft alleen de ESF-regeling op het terrein van 

sociale innovatie van het ministerie van SZW rechtstreekse impact op (sociale) 

vernieuwing in organisaties. Indirecte effecten lopen via ouderenbeleid, partici-

patiebeleid, employabilitybeleid, de Regionale Actie en Aandacht voor Kennisin-

novatie (RAAK, een stimuleringsmaatregel van OCW voor samenwerking op het 

gebied van kennisuitwisseling tussen MKB en hogescholen), tijdenbeleid (gericht 

op flexibilisering van arbeidstijden), emancipatiebeleid en beleid op het terrein 

van leren en werken. 

 

Bedrijven en sociale innovatie 

Kwantitatieve gegevens over activiteiten van bedrijven op het terrein van sociale 

innovatie zijn nog maar mondjesmaat beschikbaar. Uit CBS-gegevens blijkt, dat 

in Nederland 26 procent van de bedrijven zich bezighoudt met organisational in-

novation (gegevens 2007). Dit is lager dan gemiddeld in de EU (34 procent). 

 

De Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor geeft inzicht in de prestaties van 

Nederlandse bedrijven op het terrein van (sociale) innovatie in internationaal 

perspectief. Duidelijk is dat Nederland weliswaar goed scoort als het gaat om 

technologische innovatie en kennisontwikkeling, maar zwak presteert wat betreft 

het herkennen van kennis, het verspreiden daarvan binnen de onderneming en 

het benutten van deze kennis in de vorm van nieuwe producten, diensten en 



 

8  

processen (innovatieparadox). Om deze zwaktes weg te nemen zijn investerin-

gen op het terrein van sociale innovatie noodzakelijk. 

 

Een belangrijke rol bij het dichten van de kennislacune op het terrein van (met 

name kwantitatieve) informatie over sociale innovatie in Nederland wordt verder 

met name gespeeld door TNO. Via de doelfinanciering vanuit het ministerie van 

SZW voert TNO een aantal projecten uit op het terrein van sociale innovatie. On-

der andere de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) zal nieuwe informatie opleve-

ren over sociale innovatie binnen bedrijven. 

 

 
Deel II: Resultaten telefonische enquête 
In het tweede deel van het onderzoek is een telefonische enquête gehouden on-

der bedrijven. In deze enquête is nagegaan welke activiteiten bedrijven onder-

nemen op het terrein van sociale innovatie en welke opbrengsten hiermee wor-

den bereikt. In totaal zijn in het onderzoek 650 bedrijven geënquêteerd, be-

staande uit 175 relaties van Syntens, 175 bedrijven die deelnemen aan IPC-

trajecten via SenterNovem en 300 bedrijven uit het MKB in het algemeen (met 

minimaal 5 en maximaal 250 werknemers in dienst). Dit laatste deel van de 

steekproef is gestratificeerd naar 3 grootteklassen (5 tot 50 werkzame personen, 

50 tot 100 en 100 of meer) en 4 sectoren (industrie, bouw, handel/horeca en 

transport/dienstverlening). 

 

De activiteiten van bedrijven op het terrein van sociale innova-
tie 

Onderstaande figuur geeft op hoofdlijnen weer in hoeverre bedrijven activiteiten 

ondernemen op het terrein van sociale innovatie en slimmer werken. 
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Sociale innovatie in brede zin 

Van alle MKB-bedrijven heeft 79 procent de afgelopen 2 jaar activiteiten onder-

nomen op het terrein van sociale innovatie in brede zin. Per deelterrein loopt het 

aandeel bedrijven met activiteiten uiteen van 19 procent bij veranderingen op 

het terrein van de arbeidstijden tot 51 procent bij managementveranderingen. 
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Gemiddeld ondernam een MKB-bedrijf in de afgelopen 2 jaar 2,5 activiteiten op 

het terrein van sociale innovatie in brede zin. 

 

Eén en ander betekent in absolute zin, dat bijna 22.000 bedrijven in de afgelo-

pen 2 jaar geen enkele verandering binnen hun bedrijf hebben doorgevoerd. Per 

deelterrein loopt dit aantal uiteen van 51.000 bedrijven zonder enige verande-

ring op managementterrein tot 84.000 bedrijven zonder enige verandering op 

het terrein van werktijden. 

 

Slimmer werken 

Bij slimmer werken zin gaat het in dit onderzoek eigenlijk nog maar om verande-

ringen op 3 van de 7 onderscheiden terreinen: veranderingen op het terrein van 

management (met name veranderingen managementstructuur), veranderingen in 

de interne werk- en taakverdeling (met name herschikking van taken op de 

werkvloer en herinrichting van werkprocessen) en veranderingen op het terrein 

van de werktijden (flexibele werktijden, mogelijk maken van thuiswerk). Het 

aandeel bedrijven met veranderingen op deze drie terreinen in de afgelopen 2 

jaar varieert van 12 tot 22 procent. Overall heeft 40 procent van de MKB-

bedrijven in de afgelopen 2 jaar activiteiten op het terrein van slimmer werken 

ontplooid. Gemiddeld gaat het om 0,6 veranderingen per bedrijf. 

 

In absolute zin betekent dit, dat circa 62.000 bedrijven geen enkele actie hebben 

ondernomen. Per type verandering gaat het dan om 80.000 à 90.000 bedrijven 

zonder veranderingen. 

 

De voornemens voor 2009 en de invloed van de recessie 

Van alle bedrijven die in de afgelopen 2 jaar aan sociale innovatie in brede zin 

hebben gedaan is 59 procent van plan ook in 2009 binnen het bedrijf verande-

ringen aan te brengen. Gemiddeld willen de bedrijven in 2009 op 1,9 terreinen 

een verandering doorvoeren. 

 

Voor 26 procent van de bedrijven die de afgelopen 2 jaar sociale innovaties in 

brede zin hebben doorgevoerd hebben dergelijke investeringen als gevolg van de 

recessie een hogere prioriteit gekregen. Voor 12 procent van deze bedrijven is 

de prioriteit hiervoor afgenomen. Van de bedrijven die de afgelopen 2 jaar slim-

mer werken hebben doorgevoerd geeft 30 procent van de bedrijven een hogere 

prioriteit aan innovatieve investeringen. 

 

De samenhang tussen sociale innovatie en 'harde' innovatie 

Harde innovaties en sociale innovaties komen vaak in combinatie binnen bedrij-

ven voor. In bijna tweederde van de gevallen waarin dit voorkomt hangen de 

harde innovaties en sociale innovaties ook daadwerkelijk met elkaar samen. 

 

Bedrijven zonder activiteiten op het terrein van sociale innovatie 

Rond 21 procent van alle bedrijven heeft de afgelopen 2 jaar geen activiteiten op 

het terrein van sociale innovatie (in brede zin) ondernomen. Met name de kleine-

re MKB-bedrijven en bedrijven uit sectoren als de bouw, het transport en de 

dienstverlening blijven wat achter. Het overgrote deel van deze bedrijven (80 à 

96 procent) ziet ook geen meerwaarde voor het eigen bedrijf van veranderingen 

op de verschillende deelterreinen van sociale innovatie. Van de bedrijven die wel 

meerwaarde zien geeft één op de vijf te kennen binnenkort te willen starten met 

activiteiten op het terrein van sociale innovatie. 
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De opbrengsten van sociale innovatie 

Bedrijven die in de afgelopen 2 jaar investeringen hebben gedaan op het terrein 

van sociale innovatie hebben duidelijk betere bedrijfsprestaties (in termen van 

groei van het bedrijfsresultaat, omzet, productiviteit en werkgelegenheid) gele-

verd dan bedrijven zonder dergelijke investeringen. Dit geldt zowel voor investe-

ringen op het terrein van sociale innovatie in brede zin als voor investeringen op 

het terrein van slimmer werken. Verder geldt een dergelijke relatie ook voor be-

drijven die wel en niet investeringen hebben gedaan op het terrein van 'harde' 

innovaties (nieuwe producten en diensten, ICT, etc.), zij het dat het verband met 

omzet en werkgelegenheid hier minder duidelijk is. 

 

Kijken we alleen naar de verschillen tussen bedrijven met en zonder investerin-

gen op het terrein van slimmer werken, dan zien we het volgende beeld: 

 

Omschrijving Ontwikkeling bedrijfskengetallen in de afge-

lopen 2 jaar, gemiddelde verandering in % 

 bedrijven zonder 

slimmer werken 

bedrijven met slim-

mer werken 

Bedrijfsresultaat 2 18 

Omzet 7 15 

Productiviteit 5 14 

Werkgelegenheid 6 11 

 

De gemiddelde ontwikkeling van het bedrijfsresultaat in de afgelopen 2 jaar is bij 

bedrijven met investeringen in slimmer werken gemiddeld 16 procentpunt hoger 

is dan bij bedrijven zonder investeringen in slimmer werken. Bij de omzetontwik-

keling is dit verschil 8 procentpunt, bij de productiviteitsontwikkeling 9 procent-

punt en bij de werkgelegenheidsontwikkeling 5 procentpunt. 

 

Hoe de uitkomsten is te verklaren is niet eenvoudig aan te geven. De verschil-

lende bedrijfsindicatoren hangen samen met verschillende soorten investeringen. 

Zo is er bij de ontwikkeling van de productiviteit een relatie zichtbaar met inves-

teringen in nieuwe producten en diensten, technologie/ICT en veranderingen in 

de interne werk- en taakverdeling. Bij de ontwikkeling van de bedrijfsresultaten 

zien we een relatie met onder andere investeringen in arbeidstijden en de flexibi-

lisering daarvan, een vorm van sociale innovatie waar nu nog relatief weinig be-

drijven aan doen. 

 

Indicaties wat betreft de causaliteit zijn met name af te leiden uit de inschattin-

gen van ondernemers zelf. Op termijn verwacht meer dan 90 procent van de be-

drijven dat de doelen achter de investeringen op het terrein van sociale innovatie 

in sterke mate of volledig zullen worden gerealiseerd. Dit geldt zowel uitgaande 

van sociale innovatie in brede zin als voor slimmer werken. Wat betreft de bij-

drage aan betere bedrijfsprestaties (hogere productiviteit, hogere omzet en lage-

re kosten) voorziet ruim 80 procent op langere termijn een gunstige ontwikke-

ling. Vergelijkbare percentages gelden voor de inschatting dat de baten op ter-

mijn de kosten van de investeringen (ruimschoots) zullen overtreffen. 

 

Er zijn dus sterke indicaties dat investeringen op het terrein van slimmer werken 

zich vertalen in (onder andere) een groei van de productiviteit. Als de komende 

jaren het aantal MKB-ondernemingen dat deelneemt aan slimmer werken met 
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een tiende (van alle MKB-ondernemingen) kan worden uitgebreid, zou - uitgaan-

de van de antwoorden van de geënquêteerde ondernemers - de totale productivi-

teitsgroei in het MKB met 0,9 procentpunt kunnen toenemen. Op basis van CBS-

macrogegevens over de gerealiseerde productiviteitsgroei in de afgelopen 2 jaar 

lijkt deze schatting echter iets aan de hoge kant. Worden de enquêteresultaten 

gekoppeld aan deze macrogegevens dan lijkt een toename van de productivi-

teitsgroei met 0,3 à 0,4 procentpunt realiseerbaar. 

Bij beide ramingen moet wel worden opgemerkt dat de doelen die bedrijven had-

den met de investeringen op het terrein van slimmer werken nog niet volledig 

gerealiseerd zijn. Het is dus mogelijk dat de effecten op langere termijn groter 

zijn. 

 

De rol van Syntens, SenterNovem en andere externe partijen 

Het gebruik van subsidiemaatregelen en de rol van de overheid 

Van de bedrijven met activiteiten op het terrein van sociale innovatie in brede 

zin geeft rond 20 procent te kennen gebruik te hebben gemaakt van subsidiere-

gelingen. Bij de bedrijven met activiteiten op het terrein van slimmer werken 

gaat het om 26 procent van de bedrijven. Vooral de grotere MKB-bedrijven ma-

ken gebruik van subsidies. Behalve om innovatievouchers en IPC's gaat het ook 

om subsidieregelingen op (vooral) technologisch gebied (WBSO, RAAK). 

Van alle bedrijven is iets meer dan de helft van mening dat de overheid bedrij-

ven kan ondersteunen bij het tot stand brengen van veranderingen op het gebied 

van sociale innovatie. 

 

De betrokkenheid en rol van externe partijen 

Van de bedrijven met activiteiten op het terrein van sociale innovatie in brede 

zin heeft 59 procent hulp ingeroepen van externe deskundigen. Bij bedrijven met 

slimmer werken gaat het om 68 procent van de bedrijven. In de meeste gevallen 

wordt een commerciële (organisatie)adviseur ingeschakeld. Adviseurs van Syn-

tens werden in 6 tot 11 procent van de gevallen geraadpleegd, terwijl 2 tot 4 

procent van de MKB-bedrijven gebruik heeft gemaakt van de diensten van de 

IPC-penvoerders. Externe partijen worden vooral ingeschakeld voor adviezen, 

kennisoverdracht, procesbegeleiding en het uitvoeren van een bedrijfsdoorlich-

ting. 

De rol van de IPC-penvoerders is anders dan die van andere externe partijen. 

Inschakeling van penvoerders is een onderdeel van deelname aan de subsidiere-

geling IPC. De penvoerders houden zich ook niet zozeer bezig met begeleiding 

van ondernemers bij innovatietrajecten. De IPC-regeling (en daarbinnen de pen-

voerder) stelt de ondernemers in staat zelf actie te ondernemen en middelen te 

besteden aan de inkoop van externe expertise bij innovatietrajecten. 

 

De rol en meerwaarde van Syntens en IPC-trajecten via SenterNovem 

Van de relaties van Syntens en SenterNovem heeft 94 à 95 procent wel iets on-

dernomen op het terrein van sociale innovatie in brede zin. Deze percentages 

liggen beduidend hoger dan in het totale MKB. Een vergelijkbare conclusie geldt 

voor slimmer werken. Ook het aantal terreinen waarop bedrijven de afgelopen 2 

jaar veranderingen hebben aangebracht ligt bij de relaties van Syntens en Sen-

terNovem hoger dan bij het gemiddelde MKB-bedrijf. 

 

Verder: 

− zijn bedrijven uit de klantenkring van Syntens en SenterNovem ook vaker van 

plan om (ook) in 2009 veranderingen op het terrein van sociale innovatie door 
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te voeren. Aan dergelijke investeringen wordt ook vaker een hogere prioriteit 

gegeven in deze tijden van economische recessie; 

− maken deze bedrijven vaker gebruik van subsidieregelingen op het terrein van 

innovatie; 

− ziet een groter deel van de bedrijven een relatie tussen hun sociale innovaties 

en hun harde innovaties. 

 

Overall geldt, dat 14 procent van de bedrijven met activiteiten op het terrein van 

sociale innovatie in brede zin gebruik maakt van de op dit terrein beschikbare 

overheidsinstrumenten (innovatievouchers, Syntensadviseurs, IPC's en/of ESF-

subsidieregeling). Bij de bedrijven met slimmer werken ligt dit aandeel op 23 

procent. 

 

De ontwikkeling van de bedrijfsprestaties 

Het beeld is vergelijkbaar met dat voor het totale MKB: bedrijven met activitei-

ten op het terrein van sociale innovatie hebben beter gepresteerd dan bedrijven 

zonder. De IPC-relaties van SenterNovem scoren over de hele linie de hoogste 

groeicijfers. Ook de groeicijfers van de Syntensrelaties liggen nagenoeg overal 

hoger dan die van het gemiddelde MKB-bedrijf. 

 

 
Deel III: Conclusies 

Beweegredenen en karakteristieken van bedrijven en onderne-
mers 

Het gebruik van het bestaande instrumentarium en externe deskundigen 

De beschikbare instrumenten ter bevordering van sociale innovatie (innovatie-

vouchers, Syntensadviseurs, IPC's en/of ESF-subsidieregeling) worden door 14 

procent van de bedrijven met activiteiten op het terrein van sociale innovatie in 

brede zin gebruikt. Bij de bedrijven met slimmer werken ligt dit aandeel op 23 

procent. De wijze waarop bedrijven met de bestaande instrumenten in aanraking 

komen verschilt van geval tot geval. 

 

Van de bedrijven met activiteiten op het terrein van sociale innovatie in brede 

zin heeft 59 procent hulp ingeroepen van externe deskundigen. Van de bedrijven 

met slimmer werken heeft 68 procent dit gedaan. Hierbij ging het in de meeste 

gevallen om een commerciële (organisatie)adviseur, die vooral wordt ingescha-

keld voor adviezen, kennisoverdracht of het uitvoeren van een bedrijfsdoorlich-

ting. Met name kleinere bedrijven zijn terughoudend bij het toelaten van externe 

adviseurs binnen hun bedrijf. Bij de keuze voor een adviseur van Syntens of 

deelname aan een IPC spelen de (geringe) kosten dan ook een rol. 

 

Hefbomen om met slimmer werken aan de slag te gaan 

Sociale innovaties komen vaak voor in combinatie met harde innovaties. Zo heeft 

82 procent van de bedrijven met activiteiten op het terrein van sociale innovatie 

in brede zin ook aan harde innovaties gedaan. Bij slimmer werken ligt dit aan-

deel zelfs op 94 procent. In bijna tweederde van de gevallen hangen de harde 

innovaties en sociale innovaties volgens opgave van de ondernemers zelf ook 

daadwerkelijk met elkaar samen. Innovaties op het terrein van nieuwe producten 

of diensten, ICT, etc. vormen in veel gevallen dus een trigger om (ook) over te 

gaan tot sociale innovaties. 
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In de resterende gevallen waarin harde innovaties niet (min of meer automa-

tisch) leiden tot sociale innovaties is het aan de kijk en visie van de ondernemer 

of geïnvesteerd wordt in sociale innovatie/slimmer werken. Om dan tot dergelijke 

investeringen te komen moet de ondernemer in elk geval het beeld hebben dat 

er iets binnen het bedrijf nog niet helemaal goed loopt en/of verbeterd kan of 

moet worden. Voor een deel van de ondernemers is het zoeken naar verbete-

ringsmogelijkheden in het bedrijf en de bedrijfsvoering een continu proces ('ver-

beteringen zijn altijd mogelijk'). 

 

Meetbaarheid van sociale innovatie en de effecten daarvan 

Uit het onderzoek wordt duidelijk dat de productiviteitsgroei bij bedrijven met 

investeringen op het terrein van sociale innovatie gemiddeld 9 procentpunt hoger 

ligt dan bij bedrijven zonder activiteiten op het terrein van sociale innovatie (uit-

gaande van schattingen van de ondervraagde ondernemers). Dit geldt zowel voor 

sociale innovatie in brede als voor slimmer werken. Vooral veranderingen in de 

interne werk- en taakverdeling dragen in positieve zin bij aan de ontwikkeling 

van de productiviteit. 

 

Kijken we specifiek naar de impact van slimmer werken, dan geldt dat de pro-

ductiviteitsgroei bij bedrijven met slimmer werken (en met harde innovaties) sig-

nificant hoger is dan in bedrijven zonder slimmer werken (maar met harde inno-

vatie). Het verschil in productiviteitsgroei over de afgelopen 2 jaar bedraagt dan 

circa 12 procentpunt (berekend op basis van de schattingen van de geënquê-

teerde ondernemers). Hierbij zijn met name veranderingen in de interne werk- 

en taakverdeling van belang. 

 

Kijken we naar andere opbrengsten van investeringen in sociale innovatie dan de 

ontwikkeling van de productiviteit, dan zien we een relatie tussen de bedrijfsre-

sultaten en investeringen in arbeidstijden en de flexibilisering daarvan. Dit is een 

vorm van sociale innovatie (zowel in brede zin als in de zin van slimmer werken) 

waar nu nog relatief weinig bedrijven aan doen. 

 

Verder geldt, dat de IPC-relaties van SenterNovem over de hele linie de hoogste 

groeicijfers realiseren. Ook de groeicijfers van de Syntensrelaties liggen nage-

noeg overal hoger dan die van het gemiddelde MKB-bedrijf. In hoeverre deze 

uitkomsten (mede) worden veroorzaakt door het feit dat de IPC-relaties van 

SenterNovem en/of de relaties van Syntens andere bedrijfskenmerken hebben 

dan het gemiddelde MKB-bedrijf (bijvoorbeeld qua sector of bedrijfsomvang) is 

niet duidelijk. 

 

De haalbaarheid van de ambities van het IP 

Er zijn sterke indicaties dat investeringen op het terrein van sociale innova-

tie/slimmer werken zich vertalen in (onder andere) een groei van de productivi-

teit.  

 

Als de komende jaren 10.000 nieuwe MKB-ondernemingen met slimmer werken 

aan de slag gaan, zou - uitgaande van de antwoorden van de geënquêteerde on-

dernemers - de totale productiviteitsgroei in het MKB met 0,9 procentpunt kun-

nen toenemen. Op basis van CBS-macrogegevens over de gerealiseerde produc-

tiviteitsgroei in de afgelopen 2 jaar lijkt deze schatting echter iets aan de hoge 

kant. Worden de enquêteresultaten gekoppeld aan deze macrogegevens, dan 
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lijkt (op basis van een tentatieve raming) een toename van de productiviteits-

groei met 0,3 à 0,4 procentpunt realiseerbaar. 

Bij beide ramingen moet wel worden opgemerkt dat de doelen die bedrijven had-

den met de investeringen op het terrein van slimmer werken nog niet volledig 

gerealiseerd zijn. Het is dus mogelijk dat de effecten op langere termijn groter 

zijn. 

 

Beleid gericht op stimuleren van slimmer werken 

Beleid om meer bedrijven aan te zetten tot investeringen op het terrein van 

slimmer werken kan op verschillende groepen bedrijven worden gericht. 

− Doelgroep 1: bedrijven zonder enige activiteit op het terrein van sociale inno-

vatie. Het gaat hierbij om 21 procent van alle MKB-bedrijven, ofwel 22.000 

bedrijven, waarvan het overgrote deel uit de grootteklasse 5-50. De te beha-

len winst bij deze doelgroep lijkt echter beperkt: het overgrote deel van deze 

bedrijven moet namelijk eerst overtuigd worden van de meerwaarde van in-

vesteringen op het terrein van sociale innovatie. 

− Doelgroep 2: bedrijven met activiteit op het terrein van sociale innovatie in 

brede zin, maar zonder activiteit op het terrein van slimmer werken. Het be-

treft hier circa 40.000 bedrijven, waarvan 38.000 in de grootteklasse 5 tot 50. 

Getracht zou kunnen worden om deze bedrijven - die in principe open staan 

voor veranderingen binnen het bedrijf - te bewegen ook veranderingen aan te 

brengen in de organisatie van het werk, de taakverdeling, etc. 

− Doelgroep 3: bedrijven met activiteit op het terrein van slimmer werken. Het 

betreft hier circa 41.000 bedrijven, waarvan 36.000 in de grootteklasse 5 tot 

50. Getracht zou kunnen worden om deze bedrijven opnieuw (continu) te la-

ten kijken naar de organisatie van het werk, de taakverdeling, of meer activi-

teiten op dit terrein te ondernemen. 

 

Het huidige instrumentarium en eventuele aanvullingen daarop 

Zowel vanuit de ondernemers, de betrokken partijen (Syntens en SenterNovem) 

als betrokken brancheorganisaties is er een voorkeur voor een aanpak via de al 

bestaande instrumenten. Er is al zoveel, en nog meer (nieuwe) instrumenten zul-

len de transparantie voor bedrijven naar verwachting niet doen toenemen. 

 

Binnen de lijn van de bestaande instrumenten zijn wel aanvullingen denkbaar. 

Bijvoorbeeld: uitbreiding van de mogelijkheden voor bedrijven om met subsidie-

gelden (ook) commerciële adviseurs in te huren, waarbij ook de aanpak van 

Noordrijn-Westfalen kan worden gevolgd. Een andere mogelijkheid is om speci-

fieke mogelijkheden te creëren voor adviezen die in de kern zijn gericht op ver-

anderingen in werkprocessen (slimmer werken). 

Het is belangrijk dat alle relevante stakeholders betrokken worden bij initiatieven 

gericht op stimulering van sociale innovatie. Behalve aan het bedrijfsleven moet 

hierbij met name worden gedacht aan de werknemers en hun vertegenwoordi-

gers. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Slimmer werken staat hoog op de agenda van het Innovatieplatform (IP). Door 

het 'systematisch verbeteren van de manieren van werken in organisaties', ver-

betert de productiviteit en het concurrentievermogen van organisaties. Daarmee 

verbetert de winstpositie. Daarnaast worden met slimmer werken de talenten 

van medewerkers optimaal benut, wat vervolgens het werkplezier vergroot. 

Werknemers, managers, ondernemers, experts, adviseurs, vakbondsbestuurders 

en wetenschappers kunnen allemaal slimmer werken. Kleine of grote organisa-

ties, het bedrijfsleven of de overheid, de industriële of dienstverlenende sector, 

slimmer werken loont volgens het IP overal. Toch lijken organisaties en instellin-

gen, wanneer zij praten over slimmer werken, er ongeveer hetzelfde mee te be-

doelen maar op verschillende wijze de accenten te plaatsen. Dit kan de discussie 

soms vertroebelen. Daarnaast wordt naast het begrip slimmer werken ook vaak 

het begrip sociale innovatie gebruikt, al dan niet als synoniem. 

 

Vanuit de ambitie van het IP om Nederland tot de top-5 van de meest concurre-

rende kenniseconomieën te laten behoren1, wil het IP via een meerjarenpro-

gramma stimuleren dat meer bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) be-

ginnen met sociale innovatie en slimmer werken. Dit (mede) vanuit de veronder-

stelling dat als 10 procent van de bedrijven een productiviteitswinst van 10 pro-

cent haalt de productiviteitsgroei in Nederland met 1 procentpunt extra stijgt. 

1.2 Doelstelling van het onderzoek 

Vanuit deze kaders heeft EIM een onderzoek voor het IP uitgevoerd naar de wij-

ze waarop MKB-ondernemers in aanraking komen met de momenteel beschikbare 

instrumenten op het terrein van slimmer werken, de effecten van deze instru-

menten en de wijze waarop deze effecten nog verder kunnen worden vergroot. 

Onbekend is bijvoorbeeld in hoeverre bedrijven - en dan met name de bedrijven 

uit het MKB - al gebruik maken van de mogelijkheden die sociale innovatie biedt. 

 

De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: 

 

Hoe kan het IP stimuleren dat meer bedrijven uit het Nederlandse MKB beginnen 

met sociale innovatie en slimmer werken? 

 

Het IP heeft behoefte aan meer inzicht in de beweegredenen en karakteristieken 

van bedrijven en ondernemers die aan de slag gaan met sociale innovatie en het 

beschikbare instrumentarium op dat terrein. Daarnaast wil het IP meer inzicht 

krijgen in de mate waarin het huidige instrumentarium bijdraagt aan sociale in-

novatie binnen de ondernemingen van gebruikers van het instrumentarium. Wat 

zijn daarbij de eventueel benodigde extra instrumenten om bedrijven tot sociale 

innovatie te bewegen? Deze inzichten staan tegen een achtergrond van toetsing 

 

1 Zie: Nederland in de Wereld, Connecting global ambitions, Innovatieplatform. 
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van de haalbaarheid van de ambities van het IP en de (aanvullende) activiteiten 

die nodig zijn om deze ambities waar te maken. 

1.3 Onderzoeksvragen 

Voor dit onderzoek heeft het IP de volgende drie categorieën onderzoeksvragen 

geformuleerd: 

 

De eerste categorie betreft vragen over de beweegredenen en karakteristieken 

van bedrijven en ondernemers die aan de slag gaan met sociale innovatie en het 

beschikbare instrumentarium op dat terrein. Hierbij zijn vragen aan de orde als: 

1 Hoe komen bedrijven in aanraking met instrumenten ter bevordering van 

slimmer werken? 

2 Wanneer komen ze in actie? Wat zijn de hefbomen die bedrijven prikkelen 

om met slimmer werken aan de slag te gaan? 

3 Wanneer halen ze externe kennis over slimmer werken in huis? 

 

De tweede categorie richt zich op het meetbaar maken van sociale innovatie en 

de effecten daarvan. Hierbij gaat het om vragen als: 

1 Hoeveel bedrijven worden door overheidsinstrumentarium (Syntens, Senter-

Novem, vouchers, Innovatie Prestatiecontracten) direct of indirect bereikt om 

slimmer te gaan werken. 

2 Hoeveel is de productiviteitsgroei die dat oplevert? 

3 Hoeveel bedrijven worden door andere instrumenten bereikt? 

4 Wat gaan die bedrijven dan doen en welke productiviteitswinst levert dat op? 

 

De derde en laatste categorie vragen heeft met name betrekking op de haal-

baarheid van de ambities van het IP en de (aanvullende) activiteiten die nodig 

zijn om deze ambities waar te maken. Vragen die dan aan de orde zijn: 

1 In hoeverre is de ambitie van het IP reëel? 

2 Wat is er voor nodig om die ambitie te realiseren? 

3 In hoeverre lukt het met het huidige instrumentarium om de ambitie te reali-

seren? 

4 Wat is er eventueel extra nodig aan instrumentarium bij de overheid en/of 

anderen om die ambitie te realiseren? 

5 Kan daarbij aangesloten worden bij informatie of lopende processen met be-

drijven (IPC-trajecten)? 

6 Wat zijn de argumenten (zoals marktfalen) die maken dat hier overheidsin-

strumentarium reëel is? 

1.4 Leeswijzer 

In de voorliggende rapportage worden de bevindingen uit het onderzoek gepre-

senteerd. Het rapport bestaat uit drie delen. Het eerste deel (de hoofdstukken 2 

tot en met 4) bevat een overzicht van de al beschikbare kennis en informatie op 

het terrein van sociale innovatie. Dit deel is gebaseerd op deskresearch, waarbij 

de relevante bevindingen uit verschillende (internationale) onderzoeken en lite-

ratuur op het terrein van sociale innovatie zijn verzameld en op een rij gezet. 

Daarnaast zijn vier consultatiesessies gehouden: twee met SenterNovem, één 

met Syntens en één met FME-CWM. Ook de bevindingen uit deze sessies zijn in 

deel I van deze rapportage opgenomen. 
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Op voorhand was al duidelijk, dat de onderzoeksvragen niet op basis van be-

staande informatie kunnen worden beantwoord. Hiervoor is nieuw veldwerk on-

der bedrijven uit (onder andere) de netwerken van Syntens en SenterNovem 

noodzakelijk. Dit bevindingen uit dit veldwerk (in de vorm van een telefonische 

enquête), dat de kern van het onderzoek vormt, is in deel II van de rapportage 

(in de hoofdstukken 5 tot en met 7) opgenomen. 

 

Het derde en laatste deel (hoofdstuk 8) bevat de conclusies. 

 

De rapportage wordt afgesloten met een 9-tal bijlagen. 

 





 

 19 

 

 

 

 

 

Deel I: Inventarisatie van de beschikbare in-
formatie op het terrein van sociale innovatie 
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2 Sociale innovatie en slimmer werken in de litera-
tuur1 

2.1 Wat is sociale innovatie? 

Het belang van (sociale) innovatie 

Innovatie is een cruciale factor bij het verbeteren van prestaties van het Neder-

landse bedrijfsleven. Het beeld is, dat Nederlandse bedrijven zich steeds meer 

moeten richten op innovatie en strategische vernieuwing in plaats van efficiëntie 

en exploitatie. Dit om de trends van globalisering, vergrijzing, de snelheid van 

vernieuwing van technologie en kennis als concurrentiefactor, plus ingrijpend 

veranderde verwachtingen van consumenten het hoofd te bieden. 

 

In de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2005 wordt gesteld dat techno-

logische innovatie, veelal aangespoord door R&D- en ICT-investeringen, 25% van 

het uiteindelijke innovatiesucces bepaalt. Sociale innovatie daarentegen, be-

staande uit management, organisatie en arbeidsaspecten, zou 75% van het uit-

eindelijke innovatiesucces bepalen. De gedachte achter deze veronderstelling is 

dat technologische innovatie leidt tot kenniscreatie, maar dat nieuwe kennis en 

ideeën uiteindelijk moeten worden omgezet in succesvolle nieuwe product- en 

dienstintroducties. Sociale innovatie gaat volgens het Erasmus-onderzoek over 

het verwerven, integreren en toepassen van die nieuwe kennis. Mede op basis 

van inzichten als deze is er ook bij het Innovatieplatform een groeiende aandacht 

voor de niet-technologische kant van innovatie. 

 

Definit ies 

Hierboven werd sociale innovatie al onderscheiden van technologische innovatie. 

Sociale innovatie wordt ook wel omschreven als de 'zachte kant' van innovatie. 

Verschillende definities zijn in de literatuur in omloop. Enkele voorbeelden: 

− Het ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden (dynamisch managen), 

het hanteren van innovatieve organisatieprincipes (flexibel organiseren) en 

het realiseren van hoogwaardige arbeidsvormen (slimmer werken en talen-

tontplooiing) om het concurrentievermogen en de productiviteit te verbeteren 

(Volberda et al., 2005) 

− Vernieuwingen in organisaties die zijn gericht op productiviteitsverhoging, 

maar die niet onder product- of procesinnovatie vallen (De Nooij en Poort, 

2005) 

− Vernieuwing van de arbeidsorganisatie en het maximaal benutten van compe-

tenties, gericht op het verbeteren van de bedrijfsprestaties (ministerie van 

Economische Zaken). 

 

Sociale innovatie en sl immer werken 

Het IP heeft gekozen voor de term slimmer werken in plaats van de term sociale 

innovatie, omdat volgens het IP de term sociale innovatie bij de doelgroep (be-

drijven en ondernemers) niet de juiste associaties oproept. Slimmer werken 

wordt door het IP omschreven als het 'systematisch verbeteren van de manieren 

 

1 Een overzicht van de geraadpleegde literatuur is te vinden in bijlage I. 
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van werken in een organisatie', hetgeen moet leiden tot verbetering van de pro-

ductiviteit en concurrentiepositie en het optimaal benutten van talent. 

 

Het concept van slimmer werken is onder andere door TNO Arbeid ontwikkeld. 

TNO verstaat onder slimmer werken het economisch en efficiënt produceren van 

goederen of diensten en het duurzaam omgaan met de belangen van de organi-

satie en de medewerkers1. Het gaat volgens TNO om: 

− de innovatie (verbeteren of vernieuwen) van processen, producten of dien-

sten, én 

− de balans tussen arbeidsproductiviteit en arbeidsintensivering, dus over 

− de balans tussen management- en organisatiebelangen (financieel gezonde 

bedrijfsvoering) en medewerkersbelangen (uitdagend en gezond werk). 

 

TNO Arbeid gebruikt de 'in-door-uit' metafoor om slimmer werken in een organi-

satie vast te stellen: wat stoppen we in het werkproces aan productiefactoren, 

hoe richten we het werkproces in waardoor de gebruikte productiefactoren leiden 

tot de gewenste producten en diensten en welke gewenste resultaten (producten 

en diensten) en verdere baten komen uit deze vorm van slimmer werken? 

 

De crux van slimmer werken zit volgens TNO Arbeid in 'door': hoe is het werk-

proces ingericht? Dit proces is afhankelijk van de wisselwerking tussen de drie 

thema's Technologie, Organisatie en Personeel. TNO Arbeid verstaat onder deze 

thema's het volgende: 

 

Technologie 

− nieuwe (informatie- en communicatie)technologieën en toepassingen; 

− ergonomische vernieuwingen 

 

Organisatie 

− inrichting van het werkproces/de organisatiestructuur; 

− inrichting van functies, teams/afdelingen (balans tussen regelmogelijkheden 

en taakeisen); 

− management/bestuursstructuur (hiërarchie, medezeggenschap, overleg); 

− organisatiebeleid en managementsystemen (onder andere human resource 

management, informatiesystemen). 

 

Personeel 

− kwantitatieve bezetting (personele formatie, contracten, arbeids- en bedrijfs-

tijden); 

− kwalitatieve bezetting (kwalificaties/competenties); 

− gedrag in de organisatie (waarden, rollen, communicatie, leiderschap, partici-

patie). 

 

Deze 'door'-benadering van TNO sluit goed aan bij de benadering die wordt ge-

hanteerd in de rapportage R&D en productiviteitsgroei van Nederlandse secto-

 

1 R. Jongkind, P.R.A. Oeij en S. Vaas. Slimmer werken in productieve en gezonde banen. TNO-
arbeid (2003). 
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ren1. Hierin worden de volgende factoren aangegeven waaraan een stijging van 

de reële arbeidsproductiviteit per uur kan worden toegerekend: 

− veranderingen in de samenstelling van de arbeidspopulatie (die slimmer wordt 

door opleiding en door instroom van hoger opgeleide werknemers); 

− veranderingen in kapitaal (ICT en/of niet-ICT); 

− overige veranderingen. 

Productiviteitsstijgingen die niet aan veranderingen in de samenstelling van de 

arbeidspopulatie en/of het ingezette kapitaal (ICT en overig) kunnen worden 

toegerekend, worden de multifactorproductiviteit (MFP) genoemd. Deze ontstaat 

door slimme combinaties van arbeid en kapitaal: een nieuwe machine of nieuwe 

software wordt vooral productief in combinatie met daarop geschoolde mensen 

en omgekeerd. Ook een slimme inrichting van het werk kan mensen en kapitaal 

opeens extra productief maken. 

 

De termen sociale innovatie en slimmer werken kunnen in principe dus door el-

kaar worden gebruikt. Strikt genomen heeft sociale innovatie geen betrekking op 

technologische innovatie, maar kan het wel tot technologische innovatie leiden. 

Technologische innovatie in de zin van nieuwe informatie- en communicatietech-

nologieën en toepassingen of van ergonomische vernieuwingen kan, in combina-

tie met het thema 'organisatie' en/of het thema 'personeel', betrekking hebben 

op het werkproces, dus op slimmer werken. Waar het bij beide termen om gaat 

is dat vernieuwingen op het werk baten opleveren voor zowel de organisatie als 

het personeel. 

2.2 Sociale innovatie en slimmer werken in het buitenland 

Sociale innovatie staat ook in het buitenland in de belangstelling. In deze para-

graaf worden buitenlandse bevindingen en ervaringen op een rij gezet. Uitgangs-

punt voor deze inventarisatie is het overzicht met buitenlandse literatuur zoals te 

vinden op de website van het NCSI. Het gaat voornamelijk om publicaties van 

leden van het Europese netwerk Work-In-Net (WIN), het Europese onderzoeks-

programma naar sociale innovatie. Het NCSI is sinds eind 2008 de Nederlandse 

partner in dit netwerk. 

2.2.1  De aanduiding van sociale innovatie in het buitenland 

De juiste Engelse vertaling van 'onze' sociale innovatie is workplace innovation of 

workplace development. Wie social innovation op Google zoekt, krijgt allerlei 

voorbeelden voorgeschoteld van maatschappelijke vernieuwing en wijkgericht 

werken in de VS. Sociale innovatie is dan eerder een vorm van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. En waar de Nederlanders en de Vlamingen sociale in-

novatie beschouwen als niet-technologische vernieuwing van arbeid en organisa-

tie, daar vullen de Scandinaviërs de vernieuwing in als het anders samenwerken 

tussen organisaties. 

2.2.2  Aanpak Noordrijn-Westfalen 

Een goed voorbeeld van een concreet programma op het terrein van sociale in-

novatie is te vinden in Noordrijn-Westfalen. In het Duitse programma rond 'Im-

provement of the Competitiveness of SME's and Employees in North Rhine-

 

1 R&D en productiviteitsgroei van Nederlandse sectoren, achtergronddocument april 2008, Jan 
Peter van den Toren en Evert-Jan Velzing, Innovatieplatform, 2008. 
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Westphalia' wordt directe ondersteuning aan bedrijven gegeven in de vorm van 

consultancy services. In dit programma zijn van 2000 tot 2008 ruim 8.000 MKB-

bedrijven bereikt met een budget van € 30 miljoen per jaar. 

 

De 'Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH' (GIB) is een 

agentschap van de regionale overheid van het gebied Noordrijn-Westfalen. Eén 

van de doelen van het GIB is: verbeteren van de competitiviteit van midden- en 

kleinbedrijven en de werknemers via: 

− verbeteren van de concurrentiepositie van MKB-bedrijven 

− modernisering van de werkorganisatie 

− ondersteuning voor 'life long learning' 

− gezondheid en veiligheid op het werk 

− verbeteren van de 'employability' van werknemers. 

 

De projecten ter ondersteuning van MKB-bedrijven werden in het Noordrijn-

Westfalen (18 miljoen inwoners op 34.000 km²; ter vergelijking Nederland: 16 

miljoen inwoners op 41.500 km²) opgezet volgens eenzelfde basisstructuur. Een 

MKB-bedrijf of een netwerk van MKB-bedrijven kon trainingen en adviezen inko-

pen bij consultancybureaus of opleidingsinstellingen. De kosten daarvan werden 

voor 50% gefinancierd uit publiek geld. 

 

In het gebied Noordrijn-Westfalen waren 120 contactpunten waar projecten kon-

den worden aangemeld: Kamers van Koophandel, brancheorganisaties, lokale 

agentschappen voor economische ontwikkeling, lokale arbeidsbureaus, etc. 

Daarnaast bestond er een netwerk van 2.000 consultancy- en trainingsbureaus 

met 1 tot 10 consultants of trainers. Dit netwerk van bureaus maakte gebruik 

van participatieve en procesgeoriënteerde methodes ('Systemic approach', orga-

nisatieontwikkeling, TQM/EFQM, supervisie of andere participatieve en procesge-

oriënteerde methodes). 

Het GIB zelf bood verschillende diensten aan de 120 contactpunten en aan het 

netwerk van consultants en trainers: informatieverspreiding (nieuwsbrief, bro-

chures, websites, etc.), seminars en trainingen, workshops voor kennisuitwisse-

ling, monitoring en controlling. 

 

Van 2000 tot 2008 zijn ruim 8.000 MKB-bedrijven bereikt met een budget van € 

30 miljoen per jaar. Naar eigen zeggen stijgt gemiddeld na één jaar de work-

flowverbetering met 22%, de productiviteit met 9%, nieuwe producten en servi-

ces met 7%, nieuwe technologieën met 4%. 

2.2.3  Inventarisatie van buitenlandse l iteratuur 

In de Vlaamse studie Overheidsbeleid ter stimulering van organisatie-innovatie in 

bedrijven: lessen uit het buitenland uit 2005 wordt het debat rond organisatie-

vernieuwingen toegelicht en de rol die de overheid en sociale partners hierbij 

kunnen spelen. In dit onderzoek wordt een overzicht gegeven van 29 buitenland-

se overheidsprogramma's en -initiatieven gericht op het stimuleren van organi-

satievernieuwingen. Landen die in deze studie zijn betrokken zijn onder andere 

Duitsland, Finland, Ierland, Nederland, Noorwegen en Singapore. 

 

Uit dit overzicht blijkt, dat ontwikkelingsprogramma's rond sociale innovatie al 

sinds de jaren zeventig in verschillende West-Europese landen voorkomen. Deze 

programma's kunnen echter sterk van elkaar verschillen, zowel qua benadering, 

doelstellingen, opzet als qua institutionele aspecten. Ook binnen de individuele 
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landen is de aandacht voor sociale innovatie door de jaren heen veranderd in vo-

lume, budget, op nationaal of regionaal niveau en in de mate van samenwerking 

tussen overheid en sociale partners. Enkele opvallende punten uit de buitenland-

se projecten en initiatieven zijn de volgende. 

 

Innovatiebeleid 

Aandacht voor sociale innovatie binnen het globale innovatiebeleid was in 2005 

het sterkst te zien in Finland. Het accent in het globale innovatiebeleid lag in de 

onderzochte landenprogramma's nog vooral op technologie en R&D. Toch werd in 

Duitsland de invoering van nieuwe technologieën expliciet gekoppeld aan nieuwe 

vormen van werkorganisatie. In Portugal was er ook sprake van programma's die 

vertrokken vanuit een brede innovatiegedachte: innovatieve oplossingen op het 

vlak van management, technologie, veiligheid, training, etc. 

 

Zowel in Duitsland als in Portugal werd specifiek aandacht gegeven aan het MKB. 

Het Vlaamse onderzoek leidde uit deze projecten af dat men op die manier er-

kende dat deze bedrijven het moeilijker hebben of in ieder geval minder snel tot 

sociale innovatie komen en dat ze daarbij een extra steun in de rug nodig heb-

ben. 

 

Welzijn op het werk - stress 

Nationale programma's met aandacht voor welzijn op het werk waren er in De-

nemarken, Duitsland en Finland. Het Deense programma had als concrete doel-

stelling het halveren van ongezond monotoon en repetitief werk. In Duitsland 

ging het om een soort actiegroep voor problematiek rond werkomstandigheden 

met initiatieven voor workshops en projecten. Het Finse programma startte van-

uit een brede discussie over welzijn op het werk in verband met flexibele con-

tracten, werkonzekerheid, pesten en werkdruk. Dit Well-Being at Work Pro-

gramme is in 2003 samengegaan met een programma gericht op oudere werk-

nemers1. 

 

Competenties - Leven lang leren 

'Life long learning' is al jaren een hot issue op Europees niveau. Op nationaal ni-

veau zijn ook legio programma's te vinden op dit gebied. Uit het Vlaamse onder-

zoek blijkt dat er niet altijd aandacht is voor levenslang leren in de context van 

sociale innovatie. Andersom hebben programma's gericht op sociale innovatie 

wel altijd aandacht voor levenslang leren. Een concreet voorbeeld van een pro-

gramma opgezet vanuit de invalshoek levenslang leren met als doel sociale inno-

vatie is het 'Investors in People' (IiP) project in Groot-Brittannië, dat inmiddels 

ook in Nederland is geïntroduceerd2. IiP is een continu verbeterproces waarmee 

een organisatie werkt aan een effectieve bedrijfsvoering. IiP verleent organisa-

ties het certificaat Investors in People als men aan bepaalde eisen voldoet. 

 

 

1 Zie bijlage III voor nadere informatie over dit programma. 

2 Zie bijlage III voor nadere informatie over dit programma. 
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Industr ieel beleid 

Alle onderzochte landen in het Vlaamse onderzoek hebben doelen gesteld in het 

kader van industrieel beleid. De aandacht voor sociale innovatie hierin is meestal 

gericht op het behalen van een hogere productiviteit. In Finland en in Frankrijk 

zijn programma's te vinden die expliciet vanuit de invalshoek van het behalen 

van een hogere productiviteit middels sociale innovatie zijn opgezet. De moge-

lijkheden voor steun van de overheid aan bedrijven worden echter ingeperkt 

door Europese regelgeving. 

 

Kansengroepen - oudere werknemers 

Vooral in Finland is op het gebied van sociale innovatie ook aandacht voor oude-

re werknemers. Binnen het breed opgezette 'National Program for Ageing Wor-

kers' vormden initiatieven voor sociale innovatie echter slechts een beperkt deel. 

Dit programma integreerde in 2003 samen met het programma 'Well Being at 

Work', gericht op welzijn op het werk. 

 

Geïntegreerde programma's 

In de landen in het Vlaamse onderzoek was vaak sprake van gecombineerde in-

valshoeken, die vanuit een bepaald concept vertrokken. Zo vertrekken Angelsak-

sische landen vaak vanuit het concept 'partnership'. De opzet daarbij is het ver-

beteren van de relaties tussen (de vertegenwoordigers van) werkgevers en 

werknemers, en het stimuleren van productiviteitsverbeteringen door het onder-

steunen van projecten gericht op cultuurveranderingen in de richting van part-

nerschap. 

 

De Scandinavische landen vertrekken veelal vanuit het concept 'duurzaamheid', 

waarin zowel economische, sociale als ecologische doelstellingen met elkaar ver-

weven zijn. Programma's die hierbij inhoudelijk aansluiten zijn programma's die 

vertrekken vanuit een zekere bezorgdheid voor de toekomst, zoals te vinden in 

Duitsland. 

 

Ook zijn er programma's waarbij het concept 'sociale innovatie' op zich centraal 

stond, zoals het Finse 'National Workplace Development Pogramme, TYKES'. Tot 

slot waren enkele programma's gericht op het behalen van een kwaliteitslabel op 

het gebied van sociale innovatie, bijvoorbeeld het 'Investor in People'-project in 

Groot-Brittannië. 

2.2.4  Sociale innovatie en sl immer werken in het buitenland: conclusies 

Uit de analyse van de buitenlandse literatuur wordt duidelijk, dat sociale innova-

tie in veel landen de nodige aandacht krijgt. De groei van kennisintensieve ar-

beid en de transformatie naar een kenniseconomie dwingen bedrijven tot innova-

tie. De zoektocht van bedrijven naar verbeteringen in productiviteit en competi-

tieve voordelen zet beleidsmakers aan tot het nadenken over het stimuleren van 

gunstige voorwaarden voor sociale innovatie en slimmer werken. Uit de buiten-

landse literatuur wordt echter ook duidelijk: 

− dat het veelal om sterk uiteenlopende programma's en initiatieven gaat, met 

aangrijpingspunten die uiteenlopen van arbeidsomstandigheden tot levenslang 

leren of ouderenbeleid; 

− dat de toename in aandacht van beleidsmakers voor sociale innovatie zelden 

heeft geleid tot voorschrijvende regelgeving en 'harde' juridische interventies. 

Wat in verscheidene landen wordt gezien zijn 'zachte', niet-bindende vormen 
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van regulering. Dit varieert van algemeen kaderstellend beleid en aanbevelin-

gen op basis van 'best practices' tot aan directe ondersteuning in de vorm van 

consultancy services, benchmarking tools en subsidies ter stimulering van so-

ciale innovatie; 

− dat uit de literatuur niet altijd kan worden afgeleid welke concrete instrumen-

ten in het kader van de programma's en initiatieven worden ingezet; 

− dat bij de programma's en initiatieven op het terrein van sociale innovatie in 

de loop der jaren (nog) geen sprake is van enige convergentie tussen wester-

se landen, zelfs niet binnen de EU-landen; 

− dat eigenlijk nergens objectieve kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn over 

het aantal bedrijven dat acties onderneemt op het terrein van sociale innova-

tie (of het aantal bedrijven dat dit zou moeten doen). 

 

De literatuur geeft wel zicht op een aantal omstandigheden waarin 'best practi-

ces' van programma's goed lijken te gedijen. Deze 'best practices' kunnen echter 

niet zonder meer worden overgenomen, alleen al door de verschillend gehan-

teerde omschrijvingen van sociale innovatie of vanwege cultuurverschillen tussen 

landen. Sociale innovatie is immers een zeer dynamisch en onzeker proces, 

waarvoor geen 'one best way' en geen eenduidig recept bestaat. 

 

Deze omstandigheden, randvoorwaarden en algemene succeskenmerken van 

'best practices' uit het buitenland bieden echter wel handvatten om te reflecteren 

op de gang van zaken in eigen land. Ze worden in de eerder genoemde Vlaamse 

studie gegroepeerd rond de volgende zes aspecten: beleidscontext, oriëntatie, 

participatie, infrastructuur, horizontale netwerken op microniveau, en de balans 

tussen het doel en de verschillende middelen ten behoeve van het beleid. 

 

Beleidscontext 

Inherent aan het begrip van innovatie in de 3e-generatiebenadering is het belang 

van sociale innovatie als onderdeel van het beleid. Dit belang wordt erkend in 

Europees verband (o.a. de Lissabondoelstellingen) en internationaal verband 

(OESO). Toch is op nationaal niveau, in verschillende landen, een horizontaal ge-

integreerd innovatiebeleid eerder uitzondering dan regel, hoewel er al wel aan-

zetten te zien zijn, bijvoorbeeld in België (Vlaanderen). 

 

Uit voorbeelden uit verschillende West-Europese landen valt een breed gedragen 

samenhangende visie als een belangrijke succesfactor af te leiden. Innovatie 

heeft immers een technologische en een sociale component, die niet losstaan van 

elkaar maar een samenhang kennen. 

 

Oriëntatie 

Programma's, strategieën en projecten uit andere regio's of het buitenland kun-

nen een bron van inspiratie zijn voor een land, maar uiteindelijk blijft het maat-

werk op lokaal niveau. 

 

Participatie 

Bij succesvolle overheidsprogramma's rond het stimuleren van sociale innovatie 

blijkt dat participatie een grote rol speelt. Daarbij gaat het om de vragen: wie 

heeft invloed op de inhoud van projectactiviteiten op het gebied van sociale in-

novatie en naar wie zijn deze projectactiviteiten gericht? De intrinsieke motivatie 
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voor sociale innovatie bij management en personeel groeit naarmate zij meer in-

vloed kunnen uitoefenen op het bepalen van doelen op het gebied van sociale in-

novatie. Een gedeelde verantwoordelijkheid en een gedeeld engagement blijkt de 

noodzakelijke factor voor alle actoren om dynamiek te blijven ontwikkelen. 

Voorwaarde is echter dat er sprake is van een sterke legitimiteit van beleid op 

sociale innovatie en dat er voldoende middelen zijn. In de beschreven succesvol-

le programma's speelt de overheid hierin een trekkende rol. 

 

De legitimiteit van beleid kan de overheid versterken door te vertrekken vanuit 

een bepaalde problematiek (bijvoorbeeld aandacht voor oudere werknemers, 

competentiebevordering, welzijn op het werk, 'strategisch' innovatiebeleid). Het 

voordeel van het vertrekken vanuit een bepaalde problematiek is dat iedereen 

zich erin herkent of in elk geval de relevantie ervan inziet. Cruciaal is ook dat het 

streven naar een win-winsituatie in de problematiek vervat zit, zonder dat dit 

met zoveel woorden wordt gezegd. Zonder dat er expliciet in termen van belan-

gen dient gesproken te worden, wordt de persoonlijke relevantie door iedereen 

aangevoeld. Concreet betekent dit meestal dat een 'problematiek' of 'thema' ver-

scheidene aspecten heeft en niet behoort tot één beleidsdomein. Een horizontaal 

perspectief is nodig, wat weer samenhangt met een brede visie op innovatie. 

Voor alle onderzochte landen geldt dat dit niet altijd even gemakkelijk is, aange-

zien beleid vaak verticaal gestructureerd is. 

 

Infrastructuur 

Verschillende buitenlandse 'best practices' worden gekenmerkt door een infra-

structuur met een pool van experts op verschillende gebieden. Deze pool van ex-

perts dient het programma op het gebied van sociale innovatie op nationaal ni-

veau te ondersteunen door nieuwe, bruikbare informatie via interactie en dialoog 

met anderen te delen. Soms wordt ook gekozen voor een bestaande of nieuw op 

te richten instelling om opgebouwde kennis en ervaring te centraliseren (bijvoor-

beeld in Nederland de oprichting van het NCSI). Vanuit dit centrale punt worden 

vaak geen concrete beslissingen genomen door de overheid, maar worden diege-

nen ondersteund (bedrijven, organisaties, instellingen) die zelf het initiatief ne-

men en de noodzaak voelen eraan te werken. Voordeel is dat een beroep wordt 

gedaan op kennis die verspreid is en die onmiddellijk gekoppeld wordt aan con-

crete behoeften die van onderuit komen. 

 

Toch moeten, volgens de geraadpleegde onderzoeken, deadweight-effecten ver-

meden zien te worden. Het gevaar is namelijk dat diegenen die ondersteund 

worden er uit eigen beweging en met eigen middelen zelf ook toe waren geko-

men (door sommigen ook wel omschreven als 'preaching for the converted'). 

 

Horizontale netwerken op microniveau 

Verschillende buitenlandse 'best practices' op het gebied van sociale innovatie 

beschouwen netwerken tussen spelers op microniveau als een van de succesfac-

toren. In die best practices wordt aangegeven, dat in succesvolle programma's 

het opzetten van netwerken, mensen en organisaties met elkaar in contact bren-

gen, een duidelijke taak van de overheid is. Dit gebeurt in het buitenland door 

neutrale fora aan te bieden, maar ook door samenwerking expliciet als voor-

waarde of in ieder geval als belangrijk criterium te zien bij de evaluatie van pro-

jectvoorstellen. 
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Expliciete aandacht gaat ook vaak uit naar samenwerking tussen bedrijven en 

onderzoekers of wetenschappelijke onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Cruci-

aal daarbij is het vinden van de balans tussen langetermijnonderzoeksprojecten 

en de behoefte van bedrijven aan actiegeoriënteerd onderzoek dat resultaten op 

korte termijn levert. Daarnaast kan het overbrengen en toepassen van informatie 

en kennis uit 'best practices' door de contextafhankelijkheid van deze informatie 

en kennis niet altijd even makkelijk gaan. De beperkingen in de verspreiding van 

kant-en-klare kennis en informatie uit 'best practices' kunnen worden aangevuld 

met het creëren van actieve leeromgevingen binnen een programma en bedrijven 

te betrekken in de vroege fasen van planning en implementatie van projectactivi-

teiten. 

 

Middelen 

Cruciale middelen voor een programma zijn het financiële budget en de door-

looptijd. Voldoende financiële ondersteuning om een voldoende grote kritische 

massa te hebben is bij elk beleid van belang. Het succes van een programma 

wordt niet alleen bepaald door de materiële middelen, maar ook door het aanwe-

zige intellectueel en sociaal kapitaal. 

 

Het ten volle benutten van de voordelen van nieuwe werkvormen of HRM gaat 

niet over één nacht ijs. Hoe korter de duur van een programma, des te moeilij-

ker wordt het om 'best practices' te verspreiden, netwerken op te bouwen en be-

leidservaring te verkrijgen. Bij de buitenlandse voorbeelden van 'best practices' 

gaat het telkens om gedeelde engagementen en een gedeelde financiële verant-

woordelijkheid. Soms worden fondsen aangewend voor projectfinanciering, wat 

echter weinig garanties biedt op lange termijn. In sommige gevallen wordt daar-

om gekozen voor een centrum of een equipe van 'consulenten'. Een goed voor-

beeld hiervan is het programma rond consultancy services in Noordrijn-Westfalen 

(zie paragraaf 2.4.2). 

 

Het succes van een programma wordt niet alleen bepaald door de materiële mid-

delen, maar ook door het aanwezige intellectueel en sociaal kapitaal. Het intel-

lectueel kapitaal bestaat uit gevormde visies, ideeën en ontwikkelingsconcepten. 

De beste manier om het intellectuele en sociale kapitaal te vergroten lijkt te zijn 

een werkelijke inspanning te leveren voor een gemeenschappelijke taal en een 

gedeelde definitie van sociale innovatie om werkelijk een omgeving voor kennis-

creatie te creëren. Tools om het intellectuele en sociale kapitaal te waarderen 

zullen moeten worden ontwikkeld. 

 

Succesvol le acties van overheden in het buitenland 

Op basis van de hiervoor geschetste randvoorwaarden voor succesvolle pro-

gramma's en initiatieven op het terrein van sociale innovatie kan uit de interna-

tionale literatuur een aantal voorbeelden worden gegeven van overheidsacties 

gericht op bevordering van sociale innovatie die hun nut hebben bewezen: 

− Het aanbieden van kennisgebaseerde diensten en andere publiek aangeboden 

vormen van ondersteuning als een middel om te sensibiliseren en sociale in-

novatie te ondersteunen. 

− Het creëren van mogelijkheden tot netwerking en informatie-uitwisseling tus-

sen bedrijven om op die manier van elkaar te leren. 

− Het verzamelen en verspreiden van kennis en ervaringen binnen de bedrijven 

over heel Europa om de nieuwe trends te begrijpen. 
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− Het sterk ondersteunen van actie-onderzoek om innovatieve benaderingen van 

veranderingen te kunnen uittesten en opvolgen. 

− Het creëren van ontwikkelingscoalities op regionaal, nationaal en transnatio-

naal niveau om de kloof te dichten tussen sleutelactoren en stakeholders met 

interesse in arbeidsorganisatie. 

− Het voorzien van de toegang tot opleiding om die nieuwe competenties te 

verwerven die geassocieerd worden met nieuwe vormen van werkorganisatie. 

2.3 Conclusie: operationalisering van slimmer werken 

2.3.1  Mogelijke deelaspecten van sociale innovatie 

Op basis van de definities uit de literatuur en de buitenlandse inspanningen op 

het terrein van sociale innovatie wordt duidelijk, dat sociale innovatie en slimmer 

werken nogal veelomvattende begrippen zijn. In onderstaande figuur zijn de ver-

schillende aspecten en (beleids)terreinen waarop slimmer werken betrekking kan 

hebben samengevat. 

Figuur 1 Operationalisering van sociale innovatie/slimmer werken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de eerste plaats geldt, dat sociale innovatie en slimmer werken moeten wor-

den onderscheiden van technologische innovaties, ICT-innovaties en productin-

novaties. Tegelijkertijd geldt echter, dat innovaties op deze terreinen wel kunnen 

samenhangen met sociale innovaties en ontwikkelingen op het terrein van slim-

mer werken. Bijvoorbeeld: doordat technologische innovaties ook gevolgen 

(moeten) hebben voor de wijze waarop het werk is georganiseerd en wordt uit-

gevoerd. 
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In de tweede plaats komt uit de literatuur naar voren dat ontwikkelingen op het 

terrein van sociale innovatie en slimmer werken uiteenlopende vormen kunnen 

aannemen. Genoemd kunnen worden: 

− procesinnovaties. Deze vormen min of meer de kern van slimmer werken: 

slimmer inrichten van de wijze waarop (kern)processen binnen een bedrijf 

worden uitgevoerd. 

− werkplekinnovaties. Hierbij gaat het om het flexibel organiseren van werk 

naar plaats en tijd, bijvoorbeeld door werk buiten kantoortijden te verrichten 

of vanaf huis. 

− veranderingen op het terrein van arbeidsvoorwaarden. Bijvoorbeeld: flexibili-

sering van beloningen om bepaald gedrag of bepaalde prestaties te stimule-

ren. Ook kan via CAO-afspraken worden getracht om de manier van werken 

binnen bedrijven te veranderen/verbeteren. Met name AWVN kiest de insteek 

van de arbeidsvoorwaarden bij haar dienstverlening op het terrein van sociale 

innovatie/slimmer werken. 

− veranderingen op het terrein van HRM en het gebruik en de inzet van HRM-

instrumenten. 

− maatregelen en beleid gericht op specifieke doelgroepen zoals vrouwen, oude-

re werknemers, werknemers met een allochtone achtergrond, etc. 

− maatregelen en beleid gericht op training en opleiding van werknemers. 

− maatregelen en beleid gericht op verbeteringen in het management van be-

drijven. Hieronder kunnen ook worden geschaard: veranderingen op het ter-

rein van de interne communicatie. 

− maatregelen en beleid gericht op verbeteringen van de arbeidsomstandighe-

den binnen bedrijven. 

− veranderingen in de wijze waarop bedrijven omgaan met toeleveranciers, af-

nemers, kennisinstellingen, etc. 

 

In overleg met het IP is besloten om sociale innovatie en slimmer werken in dit 

onderzoek - en dan met name in deel II - op twee manieren te operationaliseren. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen sociale innovatie in brede zin en socia-

le innovatie in enge zin (hier verder aangeduid als slimmer werken). 

2.3.2  Operationalisering 1: sociale innovatie in brede zin 

Bij sociale innovatie en slimmer werken in brede zin worden in dit onderzoek (in 

samenspraak met de begeleidingscommissie) veranderingen op de volgende ter-

reinen meegenomen: 

− veranderingen in de manier van managen 

− veranderingen op het terrein van de interne communicatie 

− veranderingen op het terrein van HRM 

− veranderingen in de interne werk- en taakverdeling 

− veranderingen in de werkplekinrichting 

− veranderingen op het terrein van arbeidstijden 

− veranderingen in de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen. 

 

Maatregelen en veranderingen op het terrein van specifieke doelgroepen, ar-

beidsvoorwaarden1, arbeidsomstandigheden en opleidingen blijven dus buiten 

beschouwing. De reden voor deze keuze is tweeledig. In de eerste plaats geldt, 

 

1 Verandering in bijvoorbeeld arbeidstijden, plaats- en tijdsonafhankelijk werken, internetwerk- en 
taakverdeling kunnen in Nederland ook arbeidsvoorwaardelijke gevolgen of belemmeringen heb-
ben. Ook deze blijven hier buiten beschouwing. 
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dat voor de genoemde terreinen al veel belangstelling bestaat en veel onderzoek 

is en wordt verricht. In de tweede plaats geldt, dat veranderingen en maatrege-

len op deze terreinen veelal niet in de eerste plaats zijn ingegeven vanuit de ge-

dacht om bedrijven productiever te maken. Andere doelstellingen en overwegin-

gen spelen daarbij een minstens zo belangrijke rol. Bijvoorbeeld: employability 

(scholing van werknemers), veiligheid op de werkplek (arbeidsomstandigheden), 

emancipatie of integratie (doelgroepenbeleid gericht op bijvoorbeeld vrouwen of 

etnische minderheden). 

2.3.3  Operationalisering 2: sociale innovatie in enge zin, ofwel sl immer 

werken 

Alhoewel de hiervoor gegeven operationalisering van sociale innovatie al een 

aantal activiteiten en veranderingen binnen bedrijven uitsluit, is zij toch nog be-

hoorlijk breed. Zo valt bijvoorbeeld ook de invoering van functioneringsgesprek-

ken binnen een bedrijf of de herinrichting van een kantoor eronder. In de kern 

gaat sociale innovatie over aanpassingen in de organisatie, bijvoorbeeld door 

veranderingen aan te brengen in de organisatiestructuur of door werktijden te 

veranderen. In de kern van sociale innovatie ligt verder de herinrichting van 

werkprocessen. 

 

In aanvulling op de hiervoor gegeven brede afbakening van het begrip sociale 

innovatie is in het onderzoek een tweede afbakening gehanteerd. Hierbij zijn al-

leen die veranderingen binnen bedrijven meegenomen die betrekking hebben op 

veranderingen op het terrein van: 

− het management en de bedrijfsorganisatie. Bijvoorbeeld: invoeren van een 

nieuwe bedrijfsorganisatie met bijbehorende veranderingen in de manage-

mentstructuur, samenvoegen van afdelingen, invoeren van zelfsturende 

teams, etc.; 

− de werk- en taakverdeling bij uitvoerende processen; 

− de werktijden. Bijvoorbeeld: invoering van flexibele begin- en eindtijden of 

verlenging van de openingstijden. 

In bijlage II is een nadere toelichting te vinden op veranderingen die wel en niet 

worden meegenomen uitgaande van sociale innovatie in enge zin, waarvoor ove-

rigens in de rest van dit rapport de term slimmer werken wordt gehanteerd. 

2.3.4  Sociale innovatie en technologische innovatie 

Sociale innovatie en slimmer werken moeten worden onderscheiden van techno-

logische innovaties, ICT-innovaties en productinnovaties. Sociale innovatie wordt 

ook wel omschreven als de 'zachte kant' van innovatie. Tegelijkertijd geldt ech-

ter, dat innovaties op deze terreinen wel kunnen samenhangen met sociale inno-

vaties en ontwikkelingen op het terrein van slimmer werken. Bijvoorbeeld: door-

dat technologische innovaties ook gevolgen (moeten) hebben voor de wijze 

waarop het werk is georganiseerd en wordt uitgevoerd. Vanwege deze (mogelij-

ke) samenhang is in het onderzoek (en dan met name in de enquête) ook aan-

dacht besteed aan veranderingen op het gebied van technologie, ICT en pro-

ductinnovatie. 
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3 Beleid en instrumenten 

3.1 Inleiding 

De verschillende definities van sociale innovatie liggen zoals hiervoor is aange-

geven dicht bij elkaar. Het gemeenschappelijke idee is dat er een zekere conver-

gentie is tussen productiviteit (economische groei), kwaliteit van arbeid en te-

werkstelling. Dit idee sluit aan bij de high road-benadering van innovatie en in-

novatiebeleid, zoals die in de literatuur is terug te vinden. 

 

Het begrip 'innovatie' in beleid in vogelvlucht 

Traditioneel innovatiebeleid is industrieel beleid: publieke financiering van R&D 

en financiële stimuli voor kenniscreatie (1e generatie innovatiebeleid). 

Innovatie werd vervolgens gezien als het resultaat van samenspel van actoren 

binnen een 'systeem', ingebed in een geheel van instituties, organisaties en be-

leidsmaatregelen die constructief op elkaar inspelen. Innovatiebeleid werd ge-

richt op de complementaire versterking van deze factoren (2e generatie innova-

tiebeleid). 

 

Hoewel de 2e generatie innovatiebeleid nog niet ingebed is, is er al een nieuwe 

generatie te zien die innovatie uitbreidt als een kwestie die in elke beleidsbe-

voegdheid moet spelen: horizontale uitbreiding door het scheppen van een bre-

der innovatievriendelijk kader, met aandacht voor arbeid en tewerkstelling (3e 

generatie innovatiebeleid). 

 

Deze 3e generatie van innovatiebeleid wordt in de literatuur ook wel de 'high  

road'-benadering genoemd. De 'high road'-benadering is primair gericht op con-

vergentie tussen productiviteit, kwaliteit van arbeid en tewerkstelling. Het gaat 

om het creëren van een werkomgeving waarin medewerkers hun competenties 

en creatieve potentie ten volle kunnen benutten, en zo werktevredenheid en per-

soonlijke ontwikkeling te stimuleren. De benadering om via arbeidsbeleid innova-

tie te bevorderen staat nog in de kinderschoenen. 

Bron: Van Gyes en Vandenbrande (2005) 

 

Het beleid op het terrein van sociale innovatie is vertaald in een aantal instan-

ties/organisaties en instrumenten. Beleidsmatig gezien vallen deze met name 

onder het ministerie van Economische Zaken (paragraaf 3.2 tot en met 3.6). In-

spanningen en instrumenten die vanuit andere ministeries worden ingezet komen 

kort in paragraaf 3.7 aan de orde. In paragraaf 3.8 volgen de conclusies die uit 

het voorgaande kunnen worden getrokken. 

3.2 Het Innovatieplatform 

Het kabinet wil dat Nederland tot de internationale top-5 gaat behoren op het 

gebied van hoger onderwijs, onderzoek en innovatie1. 

 

 

1 Zie www.innovatieplatform.nl. 
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Om dit te bereiken heeft het kabinet in 2003 het Innovatieplatform (IP) opge-

richt. Het IP heeft tot taak de voorwaarden te scheppen, de verbindingen te leg-

gen en de visie te ontwikkelen die nodig zijn om een impuls te geven aan inno-

vatie en ondernemerschap in Nederland. Binnen het Innovatieplatform is een 

werkgroep ingesteld die zich richt op slimmer werken. Deze werkgroep wordt on-

dersteund door een projectbureau. 

3.3 Het NCSI 

Onder auspiciën van het IP is in 2006 naar Fins model het Nederlands Centrum 

voor Sociale Innovatie (NCSI) opgericht. In het bestuur van het NCSI zitten ver-

tegenwoordigers van sociale partners en kennisinstellingen. De in de program-

maraad van het NCSI deelnemende bedrijven, instellingen en organisaties - ca. 

twintig - bepalen mede het programma van activiteiten. Het commitment van de 

bedrijven komt onder meer tot uitdrukking in een financiële bijdrage van 50.000 

euro per jaar voor een periode van vijf jaar. Ook brengen de programmaraadsle-

den relevante projecten en programma's in, stellen ze hun organisatie open voor 

het uitvoeren van projecten, geven ze mede richting aan de activiteiten van het 

NCSI en zorgen ze voor vraagsturing en vraagarticulatie inzake (wetenschappe-

lijk) onderzoek. 

 

Het NCSI wil bijdragen aan de verhoging van het werkplezier en de productiviteit 

in ons land. De kerntaak van het NCSI is het bevorderen en initiëren van innova-

ties op het terrein van management, organisatie en arbeid in bedrijven, organi-

saties en instellingen. Dit doet het centrum door concrete acties, experimenten, 

kennisverspreiding en het articuleren van vragen voor toegepast wetenschappe-

lijk onderzoek. Het programma van het NCSI bestond voor 2008 o.a. uit: 

− het opzetten van een database van best practices 

− organisatie van conferenties, leergangen en workshops 

− vormgeven van een traineeprogramma 

− projecten gericht op bevorderen van innovatie op de terreinen van slimmer 

werken, dynamisch managen en flexibel organiseren, lerende kennisnetwer-

ken, ICT en arbeid, en innovatie, exploratie en productontwikkeling. 

EZ en OCW subsidiëren de activiteiten (€ 350.000 per departement per jaar; EZ 

is penvoerder). 

3.4 Syntens 

Syntens is een innovatienetwerk voor ondernemers. Het is een initiatief van het 

ministerie van Economische Zaken met als doel het vernieuwend vermogen en 

daarmee de concurrentiepositie van het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. 

Syntens stimuleert en begeleidt ondernemers in het midden- en kleinbedrijf bij 

innovatie in de meest brede zin van het woord. Hierbij gaat het om vernieuwing 

en verandering van producten, processen, markten of een combinatie hiervan. 

Syntens helpt ondernemers kansen te vinden om hun bedrijf verder te ontwikke-

len. De innovatieadviseurs - die 16 uur kosteloos aan advisering van een bedrijf 

kunnen besteden - zijn onafhankelijk, hebben kennis van innovatieprocessen en 

koppelen ondernemers via hun uitgebreide kennisnetwerk van bedrijven en in-

stellingen aan de juiste (markt)partijen. 
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Syntens kent het programma 'Sociale Innovatie/Organisatorische vernieuwing'. 

Doel hiervan is om vanuit de visie, ambitie en rol van de ondernemer het innova-

tieproces te begeleiden, ondersteunen en borgen. Dit om te komen tot succes-

volle innovaties en lerende organisaties. In de praktijk is naar schatting 40 pro-

cent van alle Syntens-adviezen gericht op sociale innovatie. 

3.4.1  De dienstverlening van Syntens1 

Syntens onderscheidt in zijn werkzaamheden drie hoofdthema's, namelijk tech-

nologische innovatie, ICT/e-business en sociale innovatie (Syntens, 2004; 2007). 

Deze hoofdthema's komen terug in vrijwel alle werkzaamheden die Syntens voor 

ondernemers uitvoert. Het zijn drie doorsneden door het advies- en voorlich-

tingswerk. Binnen de hoofdthema's zijn verschillende subthema's te onderschei-

den. 

Tabel 1 Hoofdthema's in de dienstverlening van Syntens 

Thema Accent Voorbeelden 

Technologische 

innovatie 

Ondersteuning gericht op 

concrete innovatiekansen 

Productontwikkeling Marktge-

richte inzet technologie 

 Meestal door inbreng ken-

nis en contacten voor het 

realiseren van nieuwe pro-

ducten, diensten of proces-

sen 

Design 

Eigendomsrechten en octrooien 

Materialen 

Productietechnologie 

Kwaliteitsmanagement 

Kostprijsreductie 

ICT/e-business Adoptie van ICT en internet Automatisering bedrijfsproces-

sen 

 Toepassing daarvan in be-

drijfsprocessen, nieuwe 

verkoopkanalen en interac-

tie met andere partijen 

Integrale bedrijfsapplicaties 

Mobiel zakendoen 

Open Source 

Hardware 

Sociale innovatie Ondersteuning gericht op 

innovatievermogen en niet-

technologische aspecten 

van innovatie 

Strategie 

Marketing 

Ondernemerschap en creativi-

teit 

Innovatiemanagement 

Cultuur 

Ketenintegratie en logistiek 

Internationalisering 

P&O 

 Bron: Gebaseerd op Syntens (2004; 2007). 

Binnen elk thema kan de ondersteuning van Syntens betrekking hebben op het in 

gang zetten van concrete innovaties die bedrijven zelf ontwikkelen. Maar de on-

dersteuning kan ook betrekking hebben op de adoptie van innovaties door speci-

fieke investeringen. Ten slotte kan de ondersteuning ook betrekking hebben op 

het verbeteren van het innovatievermogen van bedrijven, bijvoorbeeld door aan-

 

1 Bron: Tweemeting Syntens. Naar ondernemers spreekt Syntens van organisatorische innovatie in 
plaats van sociale innovatie. Deze term blijkt meer ondernemers aan te spreken. 
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dacht te besteden aan langetermijndoelstellingen en ondersteuning bij het for-

muleren van de bedrijfsstrategie. 

De ondersteuning binnen het thema technologische innovatie is waarschijnlijk 

het meest gerelateerd aan de ontwikkeling van innovaties. De ondersteuning 

binnen het thema ICT/e-business is waarschijnlijk het meest gerelateerd aan de 

adoptie van innovaties. De ondersteuning binnen het thema sociale innovatie ten 

slotte is waarschijnlijk het meest gerelateerd aan het verbeteren van het innova-

tievermogen van MKB-bedrijven. Uit tabel 3 blijkt dat de inzet van Syntens vrij-

wel gelijkmatig over de thema's is verdeeld. 

Tabel 2 Verdeling direct declarabele uren (DDU's) naar thema in 2005 en 2006 

Thema 2005 2006 

Technologische innovatie 26% 30% 

ICT/e-business 30% 21% 

Sociale innovatie 28% 33% 

Alle thema's 16% 16% 

 100% 100% 

 Bron: Syntens, afdeling Finance & Control, 2007. 

De drie thema's worden door Syntens pas sinds 2005 gehanteerd. In eerdere ja-

ren werden nog zes thema's onderscheiden: producten en processen, samenwer-

king, marketing en strategie, nieuw ondernemerschap, personeel en organisatie, 

en informatie- en communicatietechnologie (bijv. Syntens, 2002). Deze thema's 

zijn niet één-op-één te vertalen naar de drie nieuwe thema's. Verder is de inzet 

van uren op thema's mede afhankelijk van de projecten die Syntens met doelfi-

nanciering uitvoert. Zo is in 2006 de tijdsbesteding aan ICT/e-business flink ge-

daald doordat het programma Nederland Gaat Digitaal is afgerond. 

Ten slotte ondersteunt Syntens ook op het snijvlak van de drie thema's: 16% 

van de directe uren is niet eenduidig aan één thema toe te wijzen. 

3.4.2  Vernieuwingen als gevolg van ondersteuning door Syntens 

In de Tweemeting Syntens wordt het volgende onderscheid gemaakt naar de 

aard van gestarte vernieuwingsprojecten als effect van ondersteuning van Syn-

tens: 

− productvernieuwingen (27%) 

− procesvernieuwingen (29%) 

− organisatorische vernieuwingen (22%) 

− vernieuwingen met betrekking tot de markt (26%). 

Hiervan liggen de organisatorische vernieuwingen het dichtst tegen sociale inno-

vatie of slimmer werken aan. 

 

Een nu uitgevoerde nadere analyse van het bestand van de Tweemeting laat zien 

dat organisatorische vernieuwingen in veel gevallen samengaan met andere ver-

nieuwingen. Zo is: 

− bij 41% van de bedrijven met organisatorische vernieuwingen ook sprake van 

productvernieuwingen 

− bij 82% van de bedrijven met organisatorische vernieuwingen ook sprake van 

procesvernieuwingen 

− bij 45% van de bedrijven met organisatorische vernieuwingen ook sprake van 

vernieuwingen met betrekking tot de markt. 
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Bij 7% van de bedrijven met organisatorische vernieuwingen gaat het uitsluitend 

om organisatorische vernieuwingen. Bij de overige 93% gaat organisatorische 

vernieuwing samen met een of meer andere vormen van vernieuwingen. 

3.4.3  Ondernemers en Syntensadviseurs aan het woord 

Uit het voorgaande wordt duidelijk in welke mate Syntensadviezen betrekking 

hebben op (aspecten van) sociale innovatie. Maar wat houden die adviezen dan 

precies in? En op welke type problemen binnen bedrijven hebben die adviezen 

dan betrekking? Eerste inzichten en antwoorden op deze vragen is in het onder-

zoek verkregen via een consultatiebijeenkomst, waaraan zowel enkele Syntens-

adviseurs als managers van MKB-bedrijven die door hen zijn geadviseerd hebben 

deelgenomen. Dit beeld is als volgt1. 

 

Wijze waarop bedrijven met de Syntensadviseurs in contact komen 

Dit loopt van bedrijf tot bedrijf uiteen. Sommige ondernemers komen een Syn-

tensadviseur bij een bepaalde gelegenheid bij toeval tegen en raken aan de 

praat. In andere gevallen benadert Syntens bedrijven of (omgekeerd) benadert 

een bedrijf Syntens. In alle gevallen hebben de ondernemers al wel het gevoel 

dat er iets in hun bedrijf niet goed zit, maar weten ze nog niet goed wat. Of ze 

twijfelen nog over de juiste aanpak. 

 

Waarom Syntens? 

Belangrijke redenen voor bedrijven om bij Syntens aan te kloppen zijn: Syntens 

is laagdrempelig en gratis. Ook de onafhankelijkheid van Syntens speelt een rol: 

sommige bedrijven hebben het beeld dat commerciële adviesbureaus zich probe-

ren vast te bijten in de organisaties van hun klanten en (door steeds met nieuwe 

problemen te komen) proberen afhankelijkheid te creëren. 

 

Sommige bedrijven huren na (en naar aanleiding van) het traject met Syntens 

wel commerciële ondersteuning in voor vervolgtrajecten. Bijvoorbeeld: een coach 

voor de begeleiding van moeilijk plaatsbare medewerkers, een mediator voor een 

arbeidsconflict, ARBO-aanpassingen, samenwerkingsproject met TNO, e.d. 

 

De aard van de problematiek 

Veel van de problemen waarmee de Syntensadviseurs bij de door hen geadvi-

seerde bedrijven te maken krijgen zijn zeer 'down to earth': er zijn problemen in 

de communicatie met en naar het personeel, er ontbreekt een uitgewerkte visie 

of strategie (men is te veel bezig met de waan van de dag), HRM-instrumenten 

worden niet (goed) toegepast, de managementstructuur is niet (meer) optimaal, 

er zijn problemen met de motivatie van medewerkers, etc. Deze vertalen zich 

dan soms ook in slechtere bedrijfseconomische resultaten. Kortom, in veel geval-

len gaat het om meer algemene bedrijfsorganisatorische vraagstukken op terrei-

nen als management en personeel, die door de Syntensadviseurs snel zichtbaar 

kunnen worden gemaakt. 

 

De betreffende bedrijven zijn onmiskenbaar doorgaans (zeer) goed met de Syn-

tensadviezen geholpen: ze worden dank zij die adviezen betere bedrijven. In 

 

1 Een viertal cases is opgenomen in bijlage IV. 



 

38  

veel gevallen liggen de aangedragen oplossingen en adviezen (ook) op het vlak 

van professionalisering van het bedrijf op het terrein van HRM en management. 

 

De werkwijze van Syntens 

De Syntensadviseurs kunnen 16 uur aan een individueel bedrijf besteden. Door 

de juiste vragen te stellen treedt de Syntensadviseur vaak op als klankbord van 

de manager/ondernemer, die soms zelf al weet welke richting het op moet. Soms 

is er binnen het bedrijf echter sprake van bedrijfsblindheid, waarbij er te veel 

naar binnen wordt gekeken. De klankbordrol van de Syntensadviseur is daarbij 

dan wel zeer welkom: externe ogen zien de witte vlekken in het bedrijf. De uit-

eindelijke veranderingen moeten door de bedrijven zelf worden ingevoerd: de 

bedrijven moeten zelf aan de slag en zijn zelf verantwoordelijk. Door deze aan-

pak kweken de Syntensadviseurs onafhankelijkheid. In de woorden van een van 

de adviseurs: het advieswerk van Syntens is 'gratis, maar niet vrijblijvend'. 

 

Een belangrijk onderdeel van het traject is verder de nazorg. Syntens kan een 

door haar geadviseerd bedrijf gedurende vier jaar op afstand blijven volgen. De 

ondernemingen ervaren het als een prettige gedachte dat zij de mogelijkheid 

hebben om nog een keer op de Syntensadviseur terug te kunnen vallen als dat 

nodig is. Voor Syntens is dit een vorm van 'after sales' en deze is ook vaak nodig 

(monitoring, regierol). Gebeurt dit niet, dan is de kans erg groot dat verande-

ringsprocessen bij de bedrijven stranden.  

 

De opbrengsten 

De opbrengsten van de Syntensadviezen werden zowel door de ondernemers als 

door de adviseurs in meer algemene bewoordingen aangegeven: de goede din-

gen goed doen, meer rust in de organisatie, meer betrokkenheid van het perso-

neel, beter management, etc. 

 

In de meeste van de voorbeelden die in de eerste fase van dit onderzoek zijn ge-

ïnventariseerd konden noch de geadviseerde ondernemers, noch de Syntensadvi-

seurs aangeven wat de harde bedrijfseconomische opbrengsten van de adviestra-

jecten voor de bedrijven tot nu toe precies zijn geweest. Soms was het hiervoor 

nog te vroeg, omdat de veranderingstrajecten nog niet waren uitgekristalliseerd. 

Veelal geldt echter ook dat deze opbrengsten niet exact in kaart worden ge-

bracht. Zo dat al mogelijk is: wat is het bedrijfseconomische effect van betere 

communicatie tussen leidinggevenden en het personeel? 

Eén bedrijf kon wel precies aangeven welke gevolgen de Syntensadviezen tot nu 

toe hadden gehad: het bedrijf was weer rendabel geworden. 

3.5 SenterNovem 

SenterNovem is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken en is 

op 1 mei 2004 ontstaan. SenterNovem voert (onder andere) regelingen uit op 

het terrein van innovatie, energie, klimaat, milieu en leefomgeving. SenterNo-

vem draagt hiermee bij aan een sterkere positie van het bedrijfsleven in ons land 

en aan een duurzamere samenleving, met zorg voor mens en milieu. 

 

SenterNovem voert meerdere innovatieprogramma's en (subsidie)regelingen op 

het terrein van innovatie uit. Twee hiervan zijn met name interessant in het ka-
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der van sociale innovatie: de innovatievouchers en de InnovatiePrestatieContrac-

ten (IPC's). 

3.5.1  Innovatievouchers 

Doel en werkwijze van de regeling 

De Subsidieregeling Innovatievouchers is een EZ-subsidieregeling die (na de 

twee pilotjaren 2004 en 2005) sinds 2006 bestaat en bestemd is voor MKB-

ondernemers. De innovatievoucher (of kennisvoucher of researchvoucher) is een 

(virtuele) tegoedbon waarmee een MKB-bedrijf voor een bepaald bedrag kennis 

en advies kan krijgen van een kennis- of researchinstelling. Geschat wordt, dat 

10 procent van alle innovatievouchers wordt besteed aan sociale innovatie. 

 

Er zijn twee soorten vouchers. De eerste is de kleine voucher, ook wel snuffel-

voucher genaamd, van € 2.500. Iedere MKB-ondernemer kan deze voucher één 

keer krijgen. De voucher is bedoeld om de eerste kennismaking met een kennis-

instelling te stimuleren. Voor 2008 waren er 4.000 kleine vouchers beschikbaar. 

De kleine voucher kan niet worden gebundeld voor een grotere kennisvraag. 

 

Daarnaast is er de grote voucher van € 7.500, waarvan 1/3 via een eigen bijdra-

ge moet worden gefinancierd. Deze kunnen jaarlijks worden aangevraagd en 

hiermee kunnen bedrijven met een uitgebreider vraagstuk terecht bij een kennis-

instelling. Ook hiervan waren er in 2008 4.000 stuks beschikbaar. Deze grote 

vouchers kunnen worden gebundeld tot een maximum van 10 stuks. 

 

De vouchers zijn na afgifte 1 jaar geldig en kunnen worden ingezet voor kennis-

overdrachtprojecten bij overheidsgerelateerde kennisinstellingen (o.m. MBO, 

HBO, TTI, Universiteiten) en bedrijven met jaarlijkse R&D-uitgaven van meer 

dan € 60 miljoen. Ook zijn vouchers te gebruiken bij kennisinstellingen binnen de 

Europese Unie die voldoen aan de definitie in de regeling. Daarnaast kunnen on-

dernemers de grote vouchers bundelen (maximaal 10 vouchers) om gezamenlijk 

een kennisvraag uit te zetten bij een kennisinstelling. Op 3 december 2008 is de 

20.000e voucher uitgereikt. 

 

Ervaringen uit de praktijk 

Enkele voor ons onderzoek relevante bevindingen uit het evaluatieonderzoek dat 

betrekking had op de pilotfase uit de jaren 2004 en 2005 zijn de volgende: 

− Via de innovatievouchers heeft SenterNovem een relatief ruime nieuwe doel-

groep bereikt. In de beginjaren was ongeveer 50% van de ontvangers nieuw 

voor SenterNovem. 

− Aanvragers van vouchers zijn afkomstig uit het hele land, met als concentra-

tiegebieden: de Randstad (regio Rijnmond en Den Haag) en de regio's Eindho-

ven, Arnhem, Twente, Drenthe en Groningen. 

− Aanvragers zijn voornamelijk kleine bedrijven (rond de 18 werknemers). 

− De meeste aanvragers zijn afkomstig uit de sectoren Overige zakelijke dienst-

verlening (vooral ingenieurs en adviesbureaus), Groothandel en handelsbe-

middeling, Computerservice, IT en Machine- en apparatenindustrie. 

− De betrokken ondernemers zijn over het algemeen tevreden over de samen-

werking met de kennisinstellingen. Het formuleren van de kennisvraag is vaak 

een gezamenlijke activiteit van ondernemer en kennisinstelling. 

− De ondernemers zijn tevreden over de innovatievouchers. Vooral de lage ad-

ministratieve last ervaart men als zeer positief. 
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− Bedrijven laten met behulp van een voucher vooral complete onderzoeken uit-

voeren (minder voor- of deelonderzoeken). 

− Het merendeel van de kennisvragen (meer dan 80 procent) is technologisch 

van aard. MKB-ondernemers hebben vooral veel behoefte aan het testen van 

producten en materialen, het uitvoeren van experimenten en het doorrekenen 

van specifieke modellen. Daarnaast laten de MKB-ondernemers met de inno-

vatievouchers ook veel concrete producten/diensten en processen ontwikke-

len. Vooral bij hogescholen zijn ook regelmatig marktonderzoeken met behulp 

van een voucher uitgevoerd. 

− De kosten van de meeste voucherprojecten liggen tussen de € 6.000 en 

€ 8.000. Verreweg de meeste projecten kosten exact € 7.500. 

 

Uit het evaluatieonderzoek dat betrekking heeft op de voucherregeling 2006 (uit 

2008) komt de innovatievoucher naar voren als een nuttig en uniek instrument. 

De kracht van de vouchers is gelegen in de laagdrempeligheid en het brede be-

reik. Conclusies uit dit evaluatieonderzoek zijn de volgende: 

− Per 31 december 2007 is 59% van de grote vouchers en 54% van de kleine 

vouchers door kennisinstellingen bij SenterNovem gedeclareerd. Vooral de 

meer innovatieve MKB'er gebruikt de voucher, terwijl met name minder inno-

vatieve MKB'ers uiteindelijk de aangevraagde voucher niet verzilveren. Dit ge-

beurt veelal vanwege tijdgebrek of voortschrijdend inzicht. 

− In 2006 zou 57,4% van de ondernemers met een grote innovatievoucher geen 

opdracht aan een kennisinstelling hebben verstrekt, indien ze geen voucher 

zouden hebben gehad; 79,8% van de ondernemers met grote innovatievou-

cher zou zonder voucher de opdracht niet of later hebben verstrekt. Bij de 

kleine voucher gaat het om respectievelijk 65% en 81,5% van de onderne-

mers1. 

− Ruim 90% van de voucherbezitters die hun voucher verzilverd hebben, is van 

mening dat de bijdrage van de kennisinstelling (in potentie) waardevol is. 

Grote vouchers worden in 54% van de gevallen besteed aan een productinno-

vatie, terwijl de nadruk bij kleine vouchers meer ligt op diensteninnovatie. Het 

is mogelijk dat een groot deel van de voucherprojecten meer typen innovaties 

omvat, maar de focus ligt op het (door)ontwikkelen of testen van een product 

of dienst. De activiteiten van kennisinstellingen bestaan meestal uit 

(voor)onderzoek. Daarnaast gaat het om testen en experimenteren (met na-

me bij instituten en universiteiten) en marktanalyses (hogescholen; 6% van 

de kleine en 2% van de grote vouchers uit 2006). 

− Er zijn weinig aanwijzingen dat de innovatievoucher een persistent effect 

heeft op de intensiteit waarmee bedrijven opdrachten verlenen aan kennisin-

stellingen. Het ontbreken van een nieuwe kennisvraag is de belangrijkste re-

den voor verzilveraars om geen nieuwe opdracht uit te zetten. 

− Voor zover er persistentie optreedt, is dat vooral aan de orde binnen de rege-

ling zelf, omdat een deel van de bedrijven blijkens rapportages van SenterNo-

vem elk jaar opnieuw een voucher aanvraagt/ontvangt. De voucher lijkt hier-

 

1 Hiervoor worden de begrippen additionaliteit met en zonder tijdseffect gebruikt. Onder additiona-
liteit met tijdseffect wordt verstaan de mate waarin ondernemers met een innovatievoucher op-
drachten aan kennisinstellingen verstrekken die zij anders niet of later zouden verstrekken. 
Wanneer er alleen gekeken wordt naar de mate waarin ondernemers met een voucher opdrach-
ten verstrekken die zij anders niet zouden verstrekken, spreken we van additionaliteit zonder 
tijdseffect. 
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mee vooral opdrachtrelaties tussen het (koplopend) MKB en kennisinstellingen 

te versterken die toch al bestaan. 

− Kennisinstellingen gaan steeds vaker over tot systematische nazorg: vooral 

instellingen die contacten met het MKB regelen via loketten. Steeds meer in-

stellingen nemen een tijd na afloop van het voucherproject contact op met het 

bedrijf om te vragen naar het vervolg (van 55% onder bezitters van grote 

vouchers in 2005 tot 74% in 2006). De voucher levert daarmee een waarde-

volle bijdrage aan de wisselwerking tussen het MKB en de kennisinstellingen. 

3.5.2  InnovatiePrestatieContracten (IPC's) 

De IPC-regeling is een subsidieregeling bedoeld om het innovatief vermogen van 

het MKB te stimuleren. 

 

De IPC-regeling geeft MKB-bedrijven de mogelijkheid om hun eigen meerjarige 

innovatietraject op te starten waarbij de MKB'er zelf bepaalt op welk gebied de 

innovatie plaatsvindt. Het kan gaan om producten, diensten, processen of een 

combinatie daarvan. Naast een eigen innovatie is ook samenwerking en kennis-

overdracht binnen een groep MKB-bedrijven die samenhang met elkaar hebben 

(keten, regio, thema, branche etc.) essentieel binnen het IPC. IPC-trajecten vin-

den plaats onder leiding van een penvoerder. Hierbij moet het gaan om een 

MKB-organisatie zonder winstoogmerk (bijvoorbeeld een brancheorganisatie). 

 

De IPC-subsidieregeling kent twee fasen. De eerste fase is de pré-IPC-fase. Dit is 

de fase waarin de penvoerder de mogelijkheden van samenwerking verkent en 

voorbereidingen treft voor de start van een IPC. In de tweede fase, de IPC-fase, 

voeren de bedrijven hun innovatieplan uit. 

Iedere fase wordt apart aangevraagd. Uit een aanvraag voor een pré-IPC moet 

duidelijk blijken dat er met MKB-bedrijven naar een aanvraag voor een IPC wordt 

toegewerkt. Daarbij is het de bedoeling tot een groep van 15-35 deelnemende 

ondernemers te komen. 

 

Omdat het beschikbare budget voor de IPC-regeling in 2008 fors is overvraagd, 

is het budget door het jaar heen opgehoogd van € 10 miljoen naar inmiddels 

€ 40 miljoen. Voor 2009 is een budget van € 20 miljoen beschikbaar, waarvan 

€ 1 miljoen beschikbaar is voor pré-IPC-aanvragen. Eind 2008 waren er 30 lo-

pende IPC-trajcten. Vanaf januari 2009 zullen daarnaast 25 nieuwe IPC-trajecten 

worden opgestart. Dit betekent dat circa 1.000 bedrijven (hoofdzakelijk uit het 

MKB) betrokken zijn bij innovatietrajecten via IPC's. 

 

Via een consultatiebijeenkomst met penvoerders van een aantal IPC's en één on-

dernemer is een gedetailleerd beeld verkregen van de aanpak van IPC-trajecten 

in de praktijk en de positie van sociale innovatie daarbinnen. Het beeld is als 

volgt1: 

− IPC's hebben veelal een langere aanlooptijd (een jaar of meer). Dit heeft te 

maken met het feit dat IPC's vaak worden geïnitieerd op brancheniveau. Ver-

volgens moeten er deelnemende bedrijven (15 à 35 per IPC) worden gevon-

den aan het IPC-traject en moet de inhoud van het IPC concreet worden 

 

1 In bijlage IX is nog een overzicht opgenomen met resultaten van een korte bevraging van 25 
IPC-penvoerders. 
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vormgegeven. Dit alles gebeurt in een pré-IPC en de looptijd hiervan kan een 

jaar of meer bedragen. 

− IPC's zijn doorgaans niet specifiek bedoeld voor of gericht op sociale innovatie 

binnen bedrijven. Kernbegrippen binnen de IPC-projecten zijn: samenwerking 

tussen verschillende bedrijven (veelal uit één keten) en informatie-

uitwisseling tussen die bedrijven. Vanuit deze kernbegrippen zijn IPC's dan 

doorgaans gericht op het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe producten of 

nieuwe dienstverleningsconcepten. Dit traject loopt dan veelal (ook) via tech-

nologische innovaties en/of ICT-innovaties. 

− Bedrijven die deelnemen aan een IPC doen dit doorgaans omdat ze verwach-

ten dat ze daardoor (op termijn) meer omzet of winst kunnen maken. Daarbij 

speelt dan veelal ook, dat ze de innovaties in de producten of diensten waarop 

de IPC's gericht zijn niet alleen kunnen of willen bewerkstelligen. 

− Als bedrijven aan een IPC deelnemen, kost dit ze wel tijd. Ze worden geacht 

een eigen plan te maken, waarin duidelijk wordt vastgelegd op welke wijze ze 

de doelen van het IPC gaan vertalen naar de eigen onderneming. Vervolgens 

moeten ze dit plan ook uitvoeren. Hierbij worden ze ondersteund door de pen-

voerder en hebben ze ook contacten met andere deelnemende bedrijven. 

− Alhoewel de IPC's veelal niet specifiek gericht zijn op het bereiken van sociale 

innovatie binnen de deelnemende bedrijven, kunnen de IPC-trajecten daar wel 

mede toe leiden. In hoeverre deze effecten ook al daadwerkelijk binnen de 

deelnemende bedrijven zijn opgetreden konden de penvoerders waarmee tot 

nu toe is gesproken niet goed aangeven. 

− Belangrijker nog is, dat de penvoerders de toenemende samenwerking en in-

formatie-uitwisseling tussen bedrijven binnen een IPC op zich al beschouwen 

als sociale innovatie. Aangegeven wordt, dat deze samenwerking en informa-

tie-uitwisseling zonder IPC niet tot stand zou zijn gekomen en dat hierdoor 

zeker veranderingen in de manier van werken van bedrijven zullen optreden. 

Zoals gezegd kunnen ze deze veranderingen (nog) niet goed concretiseren. 

Op dit punt geldt dat de penvoerders met name aansluiten bij de operationali-

sering van sociale innovatie in brede zin. Hierbij koppelen ze sociale innovatie 

in de eerste plaats aan veranderingen tussen bedrijven. Bij de operationalise-

ring van slimmer werken ligt de nadruk vooral bij veranderingen binnen be-

drijven. 

3.6 Overige beleidsinstrumenten van het ministerie van EZ 

Sociale innovatie wordt bij het ministerie van EZ gecoördineerd door de directie 

Ondernemen. In 2004 is de inmiddels opgeheven Taskforce Sociale Innovatie op-

gezet, die vooral gezorgd heeft voor agendering. Daarnaast is EZ mede-initiator 

geweest van het NCSI. Om veranderingen in het MKB te bereiken is in de afgelo-

pen jaren bij EZ het inzicht gegroeid dat het vooral noodzakelijk is ook de werk-

gever aan te spreken. Het accent op sociale-innovatiegebied is daarom verscho-

ven van aandacht voor employability (vooral goed voor de werknemer) naar 

aandacht voor sociale innovatie (met een win-winsituatie voor zowel de werkne-

mer als de werkgever). Sociale innovatie is binnen EZ in verschillende pro-

gramma's en beleidslijnen terug te zien. 

 

Innovatie in Dialoog 

Het programma Innovatie in Dialoog wordt uitgevoerd door SenterNovem en is 

gericht op het ontwikkelen van grootschalige, onderscheidende innovatiepro-
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gramma's, waarin de aandacht voor Human Capital (via zogenaamde 'Human Ca-

pital Roadmaps') en het vermarkten van innovaties geïntegreerd is. 

 

Snelle Groeiers 

Het programma Snelle Groeiers is gericht op snelgroeiende bedrijven. Het aantal 

snelle groeiers in Nederland blijft achter bij dat in andere landen. De groei van 

ondernemingen wordt voor een groot deel bepaald door externe factoren als een 

goed functionerende arbeids- en kapitaalmarkt, goede wet- en regelgeving en de 

hoogte van administratieve lasten. Daarnaast geldt dat voor snelle groeiers ook 

interne groeifactoren een belangrijke bepalende factor zijn. Veel groeiende be-

drijven lopen tegen een zogenaamd 'glazen plafond' in hun ontwikkeling aan. Een 

groeibarrière kan bijvoorbeeld zijn het niet meegroeien van de interne organisa-

tiestructuur. De persoonlijke capaciteiten van de ondernemer dragen bij aan de 

groei en het succes van de onderneming. Ook het ambitieniveau van onderne-

mers speelt een rol. Zo heeft slechts 6 procent van de Nederlandse starters de 

ambitie om door te groeien. Knelpunten liggen voor deze bedrijven op het vinden 

van gekwalificeerd personeel, management- en organisatievaardigheden, proces-

sen en systemen, kapitaal en subsidies. Voor deze knelpunten zijn specifieke be-

leidsprogramma's ontwikkeld: 

− Mastering Growth Programma: EZ, de Baak, Port4Growth en Syntens hebben 

vier masterclasses ontwikkeld die zijn toegesneden op de verschillende groei-

fases van het bedrijf. In deze masterclasses wordt aandacht geschonken aan 

de rol en invloed van de ondernemer bij de groei van het bedrijf, aan financie-

ring, visie, strategie, cultuur en leiderschapsrollen. De 'Leren van elkaar krin-

gen' richten zich op beginnende groei, 'Emerging Growth' is voor bedrijven tot 

35 werknemers, 'Fast Growth' voor bedrijven tot 50 werknemers en 'Invitatio-

nal Growth' voor de grotere bedrijven. 

− Programma Groeiversneller: Het 'High Growth Stars Consortium' (Philips, De 

Baak, PriceWaterhouseCoopers, AKD Prinsen Van Wijmen, Port4growth) on-

dersteunt en begeleidt circa 100 geselecteerde bedrijven die de potentie en 

ambitie hebben een forse groeiversnelling door te maken bij het realiseren 

van hun groeiambities, De ambitie is te groeien van enkele miljoenen naar 

een omzet van ten minste € 20 miljoen per jaar. Dit doen zij door het aanbie-

den van kennis en expertise op verschillende terreinen, zoals bedrijfsvoering, 

marktbenadering, internationalisering, intellectueel eigendom, financiën en 

strategie. Het consortium hanteert daarbij het principe 'Je collega-groeier is 

de beste adviseur'. Het programma is door EZ gestart op advies van het Inno-

vatieplatform. 

− Syntens Programma Snelle Groeiers: begeleiding door Syntens middels een 

groeiscan en een plan van aanpak. 

− Kansenzones: convenanten tussen EZ, gemeenten en drie technische universi-

teiten. 

− Groeifaciliteit: een garantieregeling die de ondernemer makkelijker aan risico-

dragend vermogen moet helpen. Uit onderzoek blijkt dat het voor snelle 

groeiers lastig is om aan risicokapitaal tot ca. 5 miljoen euro te komen. Met 

de Groeifaciliteit geeft EZ banken en participatiemaatschappijen een garantie 

van 50 procent voor bedrijven tot 250 medewerkers. Het garantieplafond be-

droeg in 2006 (inloopjaar) 85 miljoen euro, daarna loopt het geleidelijk op tot 

een structureel niveau van 170 miljoen euro. 
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Industriebeleid 

Ten slotte kan nog het industriebeleid worden genoemd. De omgeving waarin 

Nederlandse bedrijven hun activiteiten ontplooien, is voortdurend aan verande-

ring onderhevig. Dit leidt ook tot nieuwe accenten in het industriebeleid. Het mi-

nisterie van Economische Zaken wil een aantal hardnekkige knelpunten in het 

ondernemingsklimaat aanpakken om de Nederlandse industrie beter in staat te 

stellen om kansen te benutten. Zo staat bijvoorbeeld in de Industriebrief 2008 te 

lezen dat het voor bedrijven makkelijker wordt om kennismigranten aan te ne-

men. Ook wordt de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt verder verbeterd. 

 

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkel ingswerk (WBSO) 

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een fiscale stimule-

ringsregeling op het gebied van R&D. De WBSO is bedoeld voor iedere onderne-

mer in Nederland die bezig is met technologische ontwikkeling en innovatie (of 

die dit voor hem laat verrichten). 

 

Via de WBSO kunnen innoverende bedrijven een deel van de loonkosten voor 

speur- en ontwikkelingswerk (S&O, vergelijkbaar met Research and Develop-

ment, R&D), gecompenseerd krijgen. Vier typen activiteiten komen voor de WB-

SO in aanmerking: 

− ontwikkeling van nieuwe producten, processen of programmatuur 

− technisch wetenschappelijk onderzoek 

− analyses van technische haalbaarheid 

− technisch onderzoek. 

Bij WBSO-trajecten gaat het om concrete technische problemen, die bedrijven 

willen oplossen1. 

 

De WBSO wordt uitgevoerd door SenterNovem. SenterNovem controleert en be-

oordeelt de aanvragen en controleert achteraf de uitgevoerde S&O-

werkzaamheden. 

3.7 Beleid en instrumenten van andere ministeries 

3.7.1  Inleiding 

Ook beleidsvelden die niet specifiek gericht zijn op sociale innovatie, kunnen (op 

termijn) bijdragen in het proces van niet-technologische vernieuwingen op de 

werkplek en de kwaliteit van arbeid. In Nederland zijn diverse initiatieven en be-

leidsmaatregelen van andere ministeries dan EZ te noemen, die (uitgezonderd de 

ESF-regeling op het terrein van sociale innovatie) geen rechtstreekse impact 

hebben op (sociale) vernieuwing in organisaties, maar dit wel kunnen stimuleren. 

Enkele voorbeelden van landelijke regelingen en initiatieven zijn de volgende2. 

 

1 De WBSO is dus niet gericht op sociale innovatie. Echter, technologische innovaties kunnen wel 
leiden tot veranderingen op het terrein van sociale innovatie (of dergelijke veranderingen zelfs 
noodzakelijk maken). 

2 Naast landelijke regelingen en initiatieven zijn er ook tal van regionale initiatieven. Voorbeelden 
zijn te vinden in Groningen, Friesland, Brabant en Limburg. Daarnaast kunnen worden genoemd: 
EFRO-projecten, regionale stimuleringsregelingen en acties van kenniscentra van Hogescholen 
(bijvoorbeeld: Hanze, Stender, H. Utrecht, etc.). Deze regionale regelingen en initiatieven blijven 
in dit onderzoek buiten beschouwing. 
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3.7.2  Beleid en instrumenten van het minister ie van SZW 

Sociale innovatie wordt binnen het ministerie van SZW onderverdeeld in de the-

ma's Leven Lang Leren/Employability, Vermindering van de regeldruk, Excelleren 

en Ontsluiten van kennis. Interdepartementaal is er goed contact met het minis-

terie van EZ, dat leidend is in het beleid rond (sociale) innovatie. Daarnaast is er 

veel contact met het NCSI (met name over de TNO-Doelfinanciering voor de pe-

riode 2007-2010). 

 

De afbakening van sociale innovatie 

SZW hanteert een ruime formulering van sociale innovatie. Het gaat SZW om het 

verhogen van de arbeidsproductiviteit, de arbeidsparticipatie en de kwaliteit van 

arbeid. Behalve in de ESF-regeling (zie hierna) wordt in het SZW-beleid niet spe-

ciaal gefocust op de vernieuwing van interne werkprocessen binnen organisaties. 

Geconstateerd is wel, dat ondernemingen vaak nog niet overtuigd zijn van de 

productiviteitstoename die via sociale innovatie kan worden gerealiseerd. 

 

De ESF-regel ing op het terrein van sociale innovatie 

De enige regeling vanuit het ministerie van SZW die specifiek is gericht op socia-

le innovatie is de ESF-regeling. Het betreft hier een open subsidieregeling van 7 

miljoen euro per jaar. Het agentschap SZW is uitvoerder van de regeling. Tot nu 

toe zijn er 265 subsidieaanvragen voor projecten op het terrein van sociale inno-

vatie binnengekomen. Hiervan worden er 70 via loting in behandeling genomen. 

De verwachting is, dat uiteindelijk rond 40 aanvragen zullen worden gehono-

reerd. Het is de bedoeling dat de selectie voor het zomerreces is afgerond. 

 

Volgend jaar gaat SZW een ander toewijzingsmechanisme dan loting hanteren 

(mede omdat de Europese Commissie geen voorstander van loting is). Hiertoe 

zullen ook de selectiecriteria worden aangepast. Mogelijk dat de nieuwe selectie-

criteria mede worden vastgesteld op basis van een screening van de nu niet be-

handelde aanvragen (zitten er zogenaamde 'parels' tussen die nu over het hoofd 

worden gezien?). Mogelijk dat SZW hierbij de hulp van het NCSI zal inroepen. 

 

Beleid op het terrein van ouderen en de arbeidsparticipatie 

Op dit terrein zijn de laatste jaren veel initiatieven ondernomen. Er is het actie-

plan/actieteam Talent 45+ en de Kabinetsnotitie 'Men is zo oud als men zich 

voelt'. Maatregelen om meer oudere werknemers onder de 65 aan de slag te 

krijgen en houden zijn (verder) te vinden in een pakket maatregelen om de (al-

gehele) arbeidsparticipatie te verhogen (in navolging op het advies van de com-

missie Arbeidsparticipatie). 

 

Overige programma's en instrumenten 

Een andere belangrijke lijn op het terrein van sociale innovatie vanuit het minis-

terie van SZW loopt via de TNO-Doelfinanciering (periode 2007-2010). Via deze 

lijn wordt geïnvesteerd in een ICT-tool voor ondernemingen, gericht op het bere-

kenen van de potentiële productiviteitsverhoging door sociale innovatie. 

 

Verder is het ministerie van SZW betrokken bij het '7 tot 7-concept' en bij het 

programma 'Tijd voor arbeid en zorg'. Ten slotte is binnen het ministerie van 

SZW een werkgroep Sociale Innovatie actief. Deze is vooral gericht op bewust-

making van interne medewerkers van het begrip sociale innovatie. Hiervoor wor-



 

46  

den een strategische kennisagenda, arbeidsmarktbeleid en onderwerpen voor 

lunchbijeenkomsten opgesteld. 

3.7.3  Beleid en instrumenten van het minister ie van OCW 

De Regionale Actie en Aandacht voor Kennisinnovatie (RAAK) 

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). 

 

Tijdenbeleid 

Tijdenbeleid gaat over secundaire arbeidsvoorwaarden rond thuiswerken/tele-

werken, verlofregelingen, flexibilisering in werktijden. Het dossier 'tijdenbeleid' 

is overgegaan van het ministerie van SZW naar het ministerie van OCW vanwege 

de link tussen emancipatie en de flexibilisering van arbeidstijden (werk- en win-

kelopeningstijden) die daarvoor nodig is. 

 

De Taskforce Tijdsmanagement heeft onderzoek uitgevoerd naar flexibele ar-

beidstijden. Hieruit is onder andere gebleken dat vooral het middenmanagement 

stuurt op aanwezigheid, in plaats van op output. Er is sprake van een culturele 

belemmering voor flexibele arbeidstijden: zelfsturende teams vragen om een ar-

beidsethos bij medewerkers gericht op output en dat vraagt om een andere ma-

nier van leiding van het middenmanagement. 

Daarnaast is onderzoek gedaan naar de macro-economische effecten van meer 

deeltijdbanen door mannen. De Wet Arbeid en Zorg maakt dit wel mogelijk, maar 

in de praktijk wordt hiervan beperkt gebruik gemaakt door mannen. Verder blijkt 

dat ondernemers zich doorgaans meer aangesproken voelen bij de termen 'werk 

en privé' dan 'arbeid en zorg'. 

 

Centraal in het tijdenbeleid staat het '7 tot 7' denken: flexibilisering in arbeids-

tijden door meer gebruik te maken van de 'randen van de dag'. OCW heeft hier 

een coördinerende rol. Eerste gesprekspartners voor OCW zijn scholen, gemeen-

ten en provincies1. Met name gemeenten en provincies worden aangesproken om 

via aanpassingen in werktijden, openingstijden van winkels en andere faciliteiten 

het gebruik maken van de 'randen van de dag' daadwerkelijk mogelijk te maken. 

Dit vergt voor organisaties een andere planning, een andere manier van rooste-

ren en heeft een organisatorische impact. 

 

Om de doelstellingen op het terrein van het tijdenbeleid te bereiken sluit het mi-

nisterie van OCW convenanten af met provincies en gemeenten over werk- en 

winkelopeningstijden. Momenteel zijn 14 van deze convenanten (met twee pro-

vincies en twaalf gemeenten) afgesloten. Dit aantal moet uitgroeien naar 25 in 

2010. Gemeenten en provincies krijgen € 50.000 voor het doen van onderzoek 

naar de mogelijkheden van flexibele arbeidstijden binnen de gemeente of provin-

 

1 Het ministerie van OCW richt zich niet direct op flexibilisering van arbeidstijden in het particulie-
re bedrijfsleven. Via contacten met andere ministeries (met name SZW en VWS) en de SER pro-
beert OCW dit onderwerp wel steeds op de agenda te houden. 
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cie en een raadpleging van burgers over de behoeften op dit terrein1. Mogelijke 

belemmeringen in wetgeving voor flexibele arbeidstijden zitten in de Arbeidstij-

denwet en de Winkelsluitingstijdenwet. 

3.7.4  Gezamenli jke beleidsterreinen 

Beleid op het terrein van leren en werken 

De ministeries van SZW en OCW hebben gezamenlijk het project Leren en Wer-

ken opgezet. Dit project heeft tot doel werkgevers, werknemers, burgers, be-

drijfsleven, onderwijsinstellingen, Centra voor Werk en Inkomen, gemeenten en 

andere betrokken partijen in de regio te stimuleren en te ondersteunen om een 

leven lang leren mogelijk te maken. 

 

Emancipatiebeleid 

Een andere beleidslijn is het emancipatiebeleid. Eén van de doelen van het 

emancipatiebeleid is de arbeidsparticipatie van (met name) vrouwen te verho-

gen. De inrichting van organisaties op flexibele werktijden zou bestuivend kun-

nen werken op meer arbeidsparticipatie van vrouwen. Volgens het ministerie van 

OCW heeft diversiteit in teams ook een gunstig effect op de arbeidsproductiviteit. 

Centraal in het emancipatiebeleid staan de rol van mannen in het gezin en de 

keuzevrijheid van vrouwen. Daarbij hoeft de arbeidsparticipatie van de man niet 

vanzelfsprekend omlaag. 

 

Hardere instrumenten om de doelen te bereiken heeft het ministerie van OCW 

niet: deze zitten met name bij het ministerie van SZW. Vanuit het ministerie van 

OCW zijn de inspanningen vooral gericht op het voeren van een lobby en be-

wustmaking. Naast de ministeries van OCW en SZW speelt verder ook het minis-

terie van VWS een rol op dit terrein. 

3.7.5  Beleid Fi lebestr ijding 

Bij de bestrijding van files wordt bij het ministerie van VWS onder meer gekeken 

naar flexibilisering van arbeid door middel van aanpassing van de Wet op Tele-

werken en aandacht voor het sturen op output in plaats van aanwezigheid. 

3.8 Samenvatting 

Het beleid op het terrein van sociale innovatie is vertaald in een aantal instan-

ties/organisaties en instrumenten. Beleidsmatig gezien vallen deze met name 

onder het ministerie van Economische Zaken, met als belangrijke partijen verder 

het Innovatieplatform (IP) en het NCSI (Nederlandse Centrum voor Sociale Inno-

vatie). In uitvoerende zin spelen verder Syntens (bedrijfsadviseurs) en Senter-

Novem (innovatievouchers en innovatie prestatiecontracten, ofwel IPC's) een be-

langrijke rol. 

 

Verder is sociale innovatie binnen het ministerie van EZ in verschillende andere 

programma's terug te zien (bijvoorbeeld: Innovatie in Dialoog en Snelle Groei-

ers) en heeft het raakvlakken met terreinen als het industriebeleid en de Wet 

 

1 OCW geeft aan dat tot nu toe vooral een behoefte is gebleken aan meer digitale ondersteuning 
bij het thuiswerken/telewerken. Digitale ondersteuning wordt echter niet betrokken in de conve-
nanten. 
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Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO; de WBSO kan echter niet voor 

sociale innovatie worden ingezet). 

 

Ook vanuit andere ministeries wordt beleid gevoerd dat raakvlakken heeft met 

sociale innovatie. Behalve aan de ESF-regeling op het terrein van sociale innova-

tie van het ministerie van SZW kan gedacht worden aan ouderenbeleid, partici-

patiebeleid, employabilitybeleid, de RAAK-regeling, tijdenbeleid, emancipatiebe-

leid en beleid op het terrein van leren en werken. 
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4 Bedrijven en slimmer werken 

4.1 Inleiding 

Nu duidelijk is wat sociale innovatie inhoudt en het beleid en de infrastructuur op 

dit terrein in Nederland zijn vormgegeven, is de vraag aan de orde wat er tot nu 

toe bekend is over de inspanningen van bedrijven zelf op het terrein van sociale 

innovatie. In dit hoofdstuk wordt een aantal al in de literatuur beschikbare be-

vindingen op een rij gezet. 

4.2 CBS-gegevens over slimmer werken 

Kwantitatieve gegevens over het aantal bedrijven dat met sociale innovatie bezig 

is zijn maar mondjesmaat beschikbaar. De European Innovation Scoreboard 

geeft enig inzicht in het aandeel bedrijven dat zich bezighoudt met organisational 

innovation. Het gaat hierbij om bedrijven die aan de volgende kenmerken vol-

doen: 

− introduced new or significantly improved knowledge management systems; 

− a major change to the organisation of work within the enterprise (slimmer 

werken); 

− new or significant changes in relations with other firms or public institutions. 

Gemiddeld houdt 34% van de bedrijven in de EU zich bezig met organisational 

innovation (2007). In Nederland gaat het om 26,2% van de bedrijven. Opge-

merkt dient hierbij te worden, dat organisational innovation met name aansluit 

bij de in hoofdstuk 2 geformuleerde operationalisering van sociale innovatie in 

brede zin. 

 

Het CBS geeft op dit punt voor Nederland nog wat meer informatie. Over de pe-

riode 2004-2006 kwamen 'organisatorische innovaties' bij 22% van de Neder-

landse bedrijven met 10 of meer werkzame personen voor. Bij innovatieve be-

drijven ging het om 46% en bij niet-innovatieve bedrijven om 14% van de be-

drijven. Naar type innovatie: 

− veranderingen in kennismanagementsystemen kwamen bij 11% van de bedrij-

ven voor; 

− grote veranderingen in de organisatie kwamen bij 15% van de bedrijven voor; 

− veranderingen in relaties met derden kwamen bij 8% van de bedrijven voor. 

 

Ten slotte geeft het CBS enig inzicht in de effecten van organisatorische innova-

ties binnen bedrijven. 

Tabel 3 De effecten van organisatorische innovaties binnen bedrijven (in % van de be-

drijven waar organisatorische innovaties optreden; 2004-2006) 

 sterk matig zwak niet 

Snellere reactie op vragen klanten etc. 35% 33% 10% 22% 

Betere kwaliteit goederen of diensten 40% 33% 8% 19% 

Lagere kosten per eenheid output 19% 32% 17% 32% 

Meer werkplezier 22% 39% 15% 23% 
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Opvallend is, dat organisatorische innovaties minder vaak gevolgen hebben voor 

de kosten per eenheid product (dus de productiviteit) dan voor de kwaliteit van 

de dienstverlening en/of producten. 

4.3 De Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 

In de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor wordt (jaarlijks) via een groot-

schalig onderzoek onder 9.000 bedrijven en organisaties in Nederland onderzocht 

in hoeverre verschillende management- en organisatiefactoren bijdragen tot suc-

cesvolle innovaties. 

 

Uit de monitor blijkt dat er in Nederland sprake is van een innovatieparadox. Ne-

derland excelleert als het gaat om technologische innovatie en kennisontwikke-

ling - Nederland staat daarin zelfs wereldwijd op de 4e plaats - maar dit leidt 

niet tot excellente innovatieprestaties. De Nederlandse economie is echter uiter-

mate zwak in het herkennen van kennis, het verspreiden daarvan binnen de on-

derneming en het benutten van deze kennis in de vorm van nieuwe producten, 

diensten en processen. Kennis wordt dus onvoldoende benut omdat bedrijven 

onvoldoende kennisintensief concurreren, universiteiten en bedrijven onvoldoen-

de samenwerken, en kenniswerkers onvoldoende voorhanden zijn. Gevolg is, dat 

steeds meer kennisintensieve activiteiten als onderzoek en ontwikkeling, pro-

ductontwerp en productengineering worden verplaatst naar opkomende econo-

mieën zoals China, India en Brazilië. 

 

Om deze innovatieparadox op te lossen moeten bedrijven volgens de onderzoe-

kers achter de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor in de eerste plaats 

meer investeren in medewerkers (menselijk kapitaal). Door de focus op kosten in 

de bedrijven zijn dergelijke investeringen de laatste jaren achtergebleven. 

In de tweede plaats is strategisch leiderschap cruciaal. Het topmanagement heeft 

in Nederlandse bedrijven te veel aandacht voor de financiële kwartaalcijfers. 

Strategisch leiderschap moet bijdragen aan een sterkere focus op innovatie en 

daarmee continuïteit. In de derde en laatste plaats moet worden geïnvesteerd in 

open kennisnetwerken. Niet alle kennis voor innovatie hoeft immers 'in huis' ge-

produceerd te worden. 

 

Deze drie aanbevelingen komen samen in sociale innovatie, waarop volgens de 

onderzoekers sterk moet worden ingezet. Flexibel organiseren, horizontaal ma-

nagen en slimmer werken zijn nodig zodat technologische innovaties betere ren-

deren in Nederlandse ondernemingen. 

4.4 Het TNO-onderzoeksprogramma op het terrein van sociale innova-
tie 

Informatie over bedrijven in relatie tot sociale innovatie is ook te vinden in het 

TNO-onderzoeksprogramma op het terrein van sociale innovatie. Binnen dit pro-

gramma wordt (onder andere) onderzoek gedaan naar innovatie in het MKB en 

naar open innovatie, een speciale vorm van sociale innovatie. Ook dit is een an-

dere manier van werken en vooral een andere manier van innoveren. Het komt 

er op neer dat uitvindingen en vernieuwingen niet altijd geïsoleerd binnen de 

muren van één bedrijf uitgevoerd worden, maar in (open) samenwerking met 

(keten)partners, klanten en gebruikers. In 2009 en 2010 gaat TNO bij een aantal 
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branches na hoe de prestaties van bedrijven gestructureerd in kaart gebracht en 

verbeterd kunnen worden met behulp van sociale en open innovaties. 

 

Een ander project is Zinnovatie! (ofwel 'Zin in Innovatie!'), een project dat TNO 

samen met de CNV BedrijvenBond is gestart. Dit project zoomt in op het creëren 

van een omgeving en relaties die medewerkers stimuleren om innovatief te zijn, 

dat wil zeggen om producten en diensten te verbeteren en te vernieuwen. Het 

project maakt deel uit van een vierjarig kennisinvesteringsprogramma in samen-

werking met het NCSI (Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie). 

 

In dit project wordt via pilotprojecten onderzoek gedaan naar nieuwe HRM-tools 

of interventies die zich richten op het versterken van zelfmanagend en innovatief 

werkgedrag van medewerkers. Het beoogde einddoel is een toolbox met eviden-

ce based HRM-tools of interventies die innovatief werkgedrag stimuleren. 

 

Ten slotte kan nog de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) worden genoemd. Dit is 

een gezamenlijk initiatief van TNO en het ministerie van Sociale Zaken en Werk-

gelegenheid. Het betreft een tweejaarlijks representatief vragenlijstonderzoek 

onder circa 5.000 (steeds andere) bedrijven, waarvan de eerste meting eind 

2008/begin 2009 heeft plaatsgevonden. De WEA moet informatie gaan geven 

over de stand van zaken op het gebied van arbeid in bedrijven en instellingen in 

Nederland. Onder het kopje 'Bedrijfsbeleid' worden ook aspecten als sociale in-

novatie, hiërarchie, flexibilisering en ICT-beleid meegenomen. Resultaten uit de 

eerste meting zijn momenteel nog niet beschikbaar. 

4.5 Sociale innovatie en productiviteit 

In paragraaf 2.1 is het begrip sociale innovatie gekoppeld aan de multifactorpro-

ductiviteit (MFP). Het betreft hier de productiviteitsstijgingen die niet aan veran-

deringen in de samenstelling van de arbeidspopulatie en/of het ingezette kapitaal 

(ICT en overig) kunnen worden toegerekend. Met andere woorden: de MFP is het 

gevolg van slimmer werken. 

 

Uit het onderzoek R&D en productiviteitsgroei van Nederlandse sectoren1 blijkt 

dat de MFP sterk verschilt tussen landen. In de periode 2000/2005 bedroeg de 

MFP in Nederland 1,2% per jaar. In vergelijking met een land als Finland (1,9%) 

behoort ons land hiermee tot de subtop. Ook tussen sectoren en daarbinnen tus-

sen individuele bedrijven loopt de MFP sterk uiteen. 

 

Het ene bedrijf weet dus met dezelfde investeringen in mensen en machines een 

hogere productiviteit(sgroei) te bereiken dan het andere (vergelijkbare) bedrijf. 

Deze verschillen kunnen worden verklaard door verschillen in niet-technische in-

novatie, de organisatie van werk en uit eventuele leegloop. Naarmate bedrijven 

beter in staat zijn hun bezetting aan te passen aan de actuele afzet, neemt de 

MFP toe. Nederland scoort relatief goed wat betreft de flexibiliteit van arbeids-

uren tussen sectoren, maar relatief slecht wat betreft de dynamiek van onder-

nemingen (zowel ten opzichte van de VS als andere West-Europese landen). 

 

1 R&D en productiviteitsgroei van Nederlandse sectoren, achtergronddocument april 2008, Jan 
Peter van den Toren en Evert-Jan Velzing, Innovatieplatform, 2008. 
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4.6 Sociale innovatie in de technologische industrie 

In een recent onderzoek van FME-CWM naar productiviteit en procesinnovatie in 

de technologische industrie, komt FME-CWM tot enkele voor het onderhavige on-

derzoek interessante conclusies en aanbevelingen: 

− Vooral bedrijven met een klantfocus als dominante factor in de gevoerde be-

drijfsstrategie - ruim de helft van de ondernemingen in de technologische in-

dustrie - onderstrepen het belang van procesinnovatie om de productiviteit te 

verhogen. 

− Het investeren en upgraden van personeel wordt door 65% van de onderne-

mingen belangrijk tot zeer belangrijk genoemd om productiviteitsverbetering 

te realiseren. Het optimaliseren van organisatiestructuren en -processen 

wordt door 57% aangegrepen om de productiviteit te verbeteren. 

− Bij de invoering van nieuwe organisatieconcepten in de productieorganisatie 

zijn de belangrijkste thema's voor de komende twee jaar: 

− vergroting van de betrouwbaarheid van het productieproces en de optimali-

sering daarvan 

− meer aandacht voor ketenintegratie (dit geldt vooral voor bedrijven met 

een klantfocus als dominante bedrijfsstrategie) 

− verbreding en verdieping van kennis van de mensen op de werkvloer en 

daaruit voortvloeiend een breder takenpakket (multi-inzetbaarheid) 

− flexibeler werktijden en verruiming van de bedrijfstijd. 

Ruim 82% van de bedrijven ervaart één of meerdere knelpunten om nieuwe 

organisatieconcepten te kunnen implementeren. Deze knelpunten liggen voor-

al op personeelsvlak: zowel kwalitatief (kennis en ervaring) als kwantitatief 

(beschikbare capaciteit). Daarnaast blijkt 40% weerstand bij hun medewer-

kers te ervaren met betrekking tot organisatieveranderingen. Dit beeld is ver-

gelijkbaar met het beeld voor de invoering van nieuwe technologieën in de 

productieorganisatie. Daarbij ervaart ruim 85% één of meer knelpunten. Deze 

knelpunten liggen vooral op personeelsvlak: zowel kwalitatief (kennis en erva-

ring) als kwantitatief (beschikbare capaciteit). Bedrijven met minder dan 100 

werknemers geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning van de over-

heid bij het implementeren van nieuwe technologieën. 

 

Een aanbeveling van FME-CWM is dat een innovatieprogramma verder moet gaan 

dan bewustwording en kennisoverdracht: het gaat om daadwerkelijke implemen-

tatie van innovatie. Beschikbare kennis en ervaring moeten toegankelijk worden 

gemaakt en daar waar nodig worden aangepast aan specifieke sectoren en bran-

ches. Brancheactieprogramma's kunnen bedrijven helpen met de implementatie 

van de gewenste vormen van innovatie. 

 

Het toegankelijk maken van kennis en kapitaal wordt als allerbelangrijkst be-

schouwd om productiviteit in de technologische industrie te bevorderen. Van be-

lang is daarbij de combinatie van personeelsontwikkeling, organisatievernieuwing 

en investeringen in productietechnologie. Publiek-private samenwerking, dus 

medeverantwoordelijkheid van bedrijven voor het beroepsonderwijs, wordt hier-

bij gezien als de sleutel tot de structurele kwalitatieve (kennis en ervaring) en 

kwantitatieve (beschikbare capaciteit) problemen op het terrein van personeel. 

Voor de middellange termijn zal vooral geïnvesteerd moeten worden in de 'up-

grading' (scholing) van het zittend personeel. Het HRM-beleid van bedrijven ver-

dient veel aandacht. 
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Andere volgens FME-CWM benodigde maatregelen zijn: een ruimer toelatingsbe-

leid van buitenlandse werknemers (dit biedt oplossingen voor de korte termijn), 

onderzoek naar arbeidsvoorwaardelijke belemmeringen om tot invoering van 

nieuwe organisatieconcepten (bijvoorbeeld 24/7) te komen. 

4.7 Samenvatting 

Gegevens over activiteiten van bedrijven op het terrein van sociale innovatie zijn 

nog maar mondjesmaat beschikbaar. Uit CBS-gegevens blijkt, dat in Nederland 

26 procent van de bedrijven zich bezighoudt met organisational innovation (ge-

gevens 2007). Dit is lager dan gemiddeld in de EU (34 procent). 

 

De Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor maakt duidelijk dat Nederland 

weliswaar goed scoort als het gaat om technologische innovatie en kennisontwik-

keling, maar zwak presteert wat betreft het herkennen van kennis, het versprei-

den daarvan binnen de onderneming en het benutten van deze kennis in de vorm 

van nieuwe producten, diensten en processen (innovatieparadox). Om deze 

zwaktes weg te nemen worden investeringen op het terrein van sociale innovatie 

noodzakelijk geacht. 

 

Een belangrijke rol bij het dichten van de kennislacune op het terrein van (met 

name kwantitatieve) informatie over sociale innovatie in Nederland wordt verder 

met name gespeeld door TNO. Via de doelfinanciering vanuit het ministerie van 

SZW voert TNO een aantal projecten uit op het terrein van sociale innovatie. On-

der andere de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) zal nieuwe informatie opleve-

ren over sociale innovatie binnen bedrijven. 
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Deel II: Resultaten telefonische enquête 
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5 Sociale innovatie in het MKB: wie doet wat?1 

5.1 Inleiding 

In het tweede deel van het onderzoek is een telefonische enquête gehouden on-

der bedrijven. In deze enquête is nagegaan welke activiteiten bedrijven onder-

nemen op het terrein van sociale innovatie en welke opbrengsten hiermee wor-

den bereikt. In totaal zijn in het onderzoek 650 bedrijven geënquêteerd. Hierbij 

bestond de steekproef uit drie delen: 

− 175 bedrijven die behoren tot de klantenbestand van Syntens. Het gaat hierbij 

in principe om bedrijven die door Syntens zijn geadviseerd op het terrein van 

innovatie in het algemeen en sociale innovatie in het bijzonder. 

− 175 bedrijven die deelnemen aan IPC-trajecten, waarvan de uitvoering ver-

loopt via SenterNovem. 

− 300 bedrijven uit het MKB (gedefinieerd als bedrijven met maximaal 250 

werknemers in dienst). De enquête is gericht op bedrijven met minimaal 5 

werkzame personen. Dit deel van de steekproef is gestratificeerd naar 3 

grootteklassen (5 tot 50 werkzame personen, 50 tot 100 en 100 of meer) en 4 

sectoren (industrie, bouw, handel/horeca en transport/dienstverlening). 

 

Er waren twee redenen om de steekproef op deze wijze op te bouwen. In de eer-

ste plaats was het nodig om voldoende bedrijven te enquêteren die daadwerke-

lijk activiteiten verrichten op het terrein van sociale innovatie. De kans om deze 

bedrijven te treffen is het grootst bij bedrijven die door Syntens op het terrein 

van (sociale) innovatie zijn geadviseerd of die meedoen in IPC-trajecten. In de 

tweede plaats zijn we in het onderzoek op zoek naar de meerwaarde van het 

huidige overheidsinstrumentarium op het terrein sociale innovatie (i.c. de advi-

seurs van Syntens op het terrein van sociale innovatie en de IPC's). 

5.2 Het aantal bedrijven met en zonder activiteiten op het terrein van 
sociale innovatie 

De eerste vraag die beantwoord moet worden is: hoeveel MKB-bedrijven onder-

nemen daadwerkelijk activiteiten op het terrein van sociale innovatie? Figuur 2 

geeft het antwoord. 

 

1 In bijlage V is een aantal detailtabellen naar sector en grootteklasse opgenomen. 
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Figuur 2 Bedrijven met activiteiten op het terrein van sociale innovatie in de afgelopen 2 

jaar naar aard van de doorgevoerde veranderingen, in procenten van alle MKB-

bedrijven 
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 Bron: EIM, 2009. 

5.2.1  Sociale innovatie in brede zin 

Van alle MKB-bedrijven heeft 21 procent de afgelopen 2 jaar in het geheel geen 

activiteiten ondernomen op het terrein van sociale innovatie. 79 procent van de 

bedrijven heeft dus wel activiteiten op het terrein van sociale innovatie onder-

nomen. 

 

Type veranderingen 

Managementveranderingen komen het meest voor: 51 procent van alle MKB-

bedrijven heeft een dergelijke verandering in de afgelopen 2 jaar doorgevoerd. 

Hierbij gaat het om veranderingen als: 

− veranderingen in de managementstructuur (bijvoorbeeld: een management-

laag erbij of eruit; dit gaat vaak gepaard met veranderingen in de organisatie-

structuur); 

− vervangen van managers (bijvoorbeeld bij een bedrijfsovername, bedrijfsop-

volging, vertrek van managers); 

− herschikking van portefeuilles/taken binnen het management. 

 

Verder heeft 41 procent van de bedrijven de afgelopen 2 jaar veranderingen in 

de interne werk- en taakverdeling doorgevoerd. Hierbij noemen bedrijven zaken 

als: herschikking van taken, het invoeren of afschaffen van ploegensystemen, 

doorstroom op functies, invoeren van kwaliteitssystemen, opleiden van mensen, 

etc. 

 

Veranderingen op het terrein van de interne communicatie (invoeren van werk-

overleg, interne communicatie via intranet, nieuwsbrieven, nieuwe ICT-
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hulpmiddelen, etc.), werkplekinrichting (bijvoorbeeld na een verhuizing of ver-

bouwing, maar ook: inrichten van flexplekken of vervangen van apparatuur door 

betere/modernere apparatuur) en de samenwerking met externe partijen (bij-

voorbeeld: inhuren van universiteiten voor onderzoek, afstemming met keten-

partners, samenwerking met externe partijen bij de ontwikkeling of verkoop van 

producten) zijn in de afgelopen 2 jaar door respectievelijk 39, 39 en 35 procent 

van de bedrijven doorgevoerd. 

 

Veranderingen op het terrein van de arbeidstijden worden het minst (door be-

drijven 19 procent) genoemd. Hierbij gaat het om zaken als: afschaffen van vas-

te begin- en eindtijden, mogelijk maken van thuiswerk, invoeren van deeltijd, 

etc. 

 

Aantal bedrijven in absolute zin1 

Het aandeel van de bedrijven zonder enige verandering in de afgelopen 2 jaar op 

de genoemde terreinen loopt uiteen van 49 procent (bij managementveranderin-

gen) tot 81 procent (bij veranderingen op het terrein van de werktijden). 

 

Uitgaande van bijna 104.000 bedrijven met 5 tot 250 werkzame personen in 

dienst (stand per 1 januari 2008; bron: Statline) betekent het voorgaande, dat 

bijna 22.000 bedrijven in de afgelopen 2 jaar geen enkele verandering binnen 

hun bedrijf hebben doorgevoerd op de hiervoor onderscheiden terreinen. Naar 

type verandering loopt dit aantal uiteen van 51.000 bedrijven zonder enige ver-

andering op managementterrein tot 84.000 bedrijven zonder enige verandering 

op het terrein van werktijden. 

5.2.2  Slimmer werken 

Ongeveer de helft van alle MKB-bedrijven met activiteiten op het terrein van so-

ciale innovatie in brede zin brengt veranderingen aan die direct te maken hebben 

met herinrichting van werkprocessen of werktijden (ofwel slimmer werken). 

 

Type veranderingen 

Bij slimmer werken gaat het hoofdzakelijk nog maar om veranderingen op 3 van 

de 7 onderscheiden terreinen: veranderingen op het terrein van management 

(met name veranderingen managementstructuur), veranderingen in de interne 

werk- en taakverdeling (met name herschikking van taken op de werkvloer en 

herinrichting van werkprocessen) en veranderingen op het terrein van de werk-

tijden (flexibele werktijden, mogelijk maken van thuiswerk). Het aandeel bedrij-

ven met veranderingen op deze drie terreinen in de afgelopen 2 jaar varieert van 

12 tot 22 procent. Veranderingen op de overige terreinen raken niet of nauwe-

lijks direct de organisatie en uitvoering van de werkprocessen. 

 

Aantal bedrijven in absolute zin 

Kijken we naar slimmer werken, dan komt het aantal bedrijven met 5 tot 250 

werkzame personen zonder enige verandering uit op circa 62.000. Per type ver-

andering gaat het dan om 81.000 bedrijven zonder veranderingen in de interne 

werk- en taakverdeling, 84.000 bedrijven zonder veranderingen in de manage-

 

1 Zie bijlage VI voor de gehanteerde uitgangspunten. 



 

60  

mentstructuur en 91.000 bedrijven zonder veranderingen op het terrein van de 

werktijden. 

5.3 Het aantal ondernomen activiteiten 

Tabel 4 geeft informatie over het aantal deelterreinen binnen het domein van so-

ciale innovatie waarop bedrijven de afgelopen 2 jaar activiteiten hebben ont-

plooid. 

Tabel 4 Het aantal terreinen waarop de afgelopen 2 jaar activiteiten zijn ontplooid, in 

procenten van alle MKB-bedrijven 

 Bedrijven met activiteiten op het terrein 

van  

Aantal terreinen waarop verande-

ringen zijn aangebracht 

sociale innovatie in 

brede zin 

slimmer werken 

− 0 21 60 

− 1 20 24 

− 2 11 13 

− 3 14 2 

− 4 14 1 

− 5 12 0 

− 6 6 0 

− 7 3 0 

− gemiddeld aantal terreinen met 

veranderingen per bedrijf 

2,5 0,6 

 

Uitgaande van sociale innovatie in brede zin komt het gemiddeld aantal doorge-

voerde veranderingen in de afgelopen 2 jaar op 2,5. Bij slimmer werken zin komt 

het gemiddeld aantal doorgevoerde veranderingen uit op 0,6 per MKB-bedrijf. 

5.4 De voornemens voor 2009 en de invloed van de recessie  

5.4.1  De voornemens voor 2009 

Figuur 3 geeft inzicht in de voornemens/plannen van bedrijven om in 2009 ver-

anderingen op het terrein van sociale innovatie door te voeren. 
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Figuur 3 Bedrijven die van plan zijn in 2009 te investeren in sociale innovatie, in procen-

ten van de bedrijven met sociale innovatie in de afgelopen 2 jaar 
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 * Het betreft hier voorgenomen veranderingen op het terrein van sociale innovatie in brede zin. 

 Bron: EIM, 2009. 

Van alle bedrijven die in de afgelopen 2 jaar aan sociale innovatie in brede zin 

heeft gedaan is 59 procent van plan ook in 2009 binnen het bedrijf veranderin-

gen aan te brengen. Gemiddeld willen de bedrijven in 2009 op 1,9 terreinen een 

verandering doorvoeren. Veranderingen op het terrein van werkplekinrichting en 

arbeidstijden worden het minst in 2009 voorzien. 

5.4.2  De invloed van de recessie 

In de enquête is gevraagd in hoeverre de prioriteit bij bedrijven voor investerin-

gen in innovatie wordt beïnvloed door de huidige economische recessie. Figuur 4 

bevat de antwoorden. 
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Figuur 4 Het effect van de recessie op de prioriteit om te investeren in 'harde' innovaties 

en sociale innovaties, in procenten van de bedrijven met sociale innovatie in de 

afgelopen 2 jaar 
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 Bron: EIM, 2009. 

Voor 26 procent van de bedrijven die de afgelopen 2 jaar sociale innovaties in 

brede zin hebben doorgevoerd hebben dergelijke investeringen als gevolg van de 

recessie een hogere prioriteit gekregen. Voor 12 procent van deze bedrijven is 

de prioriteit hiervoor afgenomen. 

 

Bij bedrijven die de afgelopen 2 jaar slimmer werken hebben doorgevoerd ligt 

het aandeel dat een hogere prioriteit geeft aan innovatieve investeringen hoger 

dan bij de bedrijven die met sociale innovatie in brede zin bezig zijn geweest. 

 

Bedrijven die aangeven dat investeringen op het terrein van sociale innovatie nu 

een hogere prioriteit hebben dan voorheen noemen daarvoor verschillende ar-

gumenten. Veel bedrijven noemen argumenten op het terrein van kostenbespa-

ring, efficiencyverhoging, rendementsverhoging, etc. Deze bedrijven geven aan 

dat juist in tijden van economische recessie de interne bedrijfsvoering en organi-

satie van het werk goed in de gaten moet worden gehouden. Indien nodig moe-

ten hierin direct aanpassingen worden aangebracht. Dit om leegloop zo veel mo-

gelijk te voorkomen, onnodige kosten te vermijden, de concurrentiekracht op peil 

te houden en snel te kunnen inspelen op veranderende marktsituaties. Andere 

redenen die worden genoemd zijn: 

− doordat het rustiger is, is er juist nu tijd om de interne bedrijfsvoering en 

werkorganisatie tegen het licht te houden. 

− het bedrijf zit in een bepaalde ontwikkelingsfase gericht op verdere groei en 

uitbreiding van het marktaandeel. Juist vanwege deze situatie blijven veran-

deringen in de manier van managen en werken (ongeacht de economische re-

cessie) noodzakelijk. 

 

Bedrijven die aangeven dat de prioriteit van investeringen op het terrein van so-

ciale innovatie nu lager is dan voorheen noemen met name kostenaspecten als 

reden. Deze bedrijven geven aan dat de aandacht nu vooral ligt bij overleven als 
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bedrijf en dat men voorzichtiger is met het aanbrengen van interne veranderin-

gen. 

5.5 De samenhang tussen sociale innovatie en 'harde' innovatie 

In de enquête zijn vragen gesteld over de investeringen die bedrijven doen op 

het terrein van 'harde' innovaties. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van nieu-

we producten of diensten, investeringen op technologisch of ICT-gebied of ver-

anderingen in relaties met leveranciers of afnemers. Op basis van de verkregen 

informatie kan inzicht worden verkregen in de relatie tussen activiteiten van be-

drijven op het terrein van harde innovaties en sociale innovaties. 

 

In het MKB ziet de helft van de ondernemers die de afgelopen 2 jaar veranderin-

gen hebben doorgevoerd op het terrein van sociale innovatie in brede zin sa-

menhang met 'harde' innovaties. Van de ondernemers met slimmer werken ziet 

zelfs 62 procent samenhang. 

 

Bovenstaande inschatting van de bedrijven kan worden getoetst op basis van de 

informatie die de bedrijven zelf hebben gegeven over hun activiteiten in de afge-

lopen 2 jaar op het terrein van harde en sociale innovatie. Het beeld is dan als 

volgt: 

− Bedrijven die in de afgelopen 2 jaar geen harde innovaties hebben uitgevoerd, 

hebben veelal ook niets gedaan op het terrein van sociale innovatie. Deze re-

latie geldt bij de meeste soorten harde innovaties voor 60 à 80 procent van de 

bedrijven. 

− Omgekeerd: van de bedrijven die in de afgelopen 2 jaar activiteiten hebben 

ontplooid op het terrein van sociale innovatie in brede zin heeft 82 procent 

ook aan harde innovaties gedaan. Bij bedrijven met activiteiten op het terrein 

van slimmer werken ligt dit aandeel zelfs op 94 procent. 

− Harde innovaties hangen samen met bepaalde soorten sociale innovaties. Zo 

heeft bij 70 procent van alle bedrijven die in de afgelopen 2 jaar heeft geïn-

vesteerd in nieuwe producten of diensten, nieuwe technologieën, nieuwe ICT 

of nieuwe relaties met afnemers of leveranciers, ook veranderingen aange-

bracht op het terrein van management (sociale innovatie in brede zin). Sa-

menhang met harde innovaties is verder met name zichtbaar bij aanpassingen 

in de werk- en taakverdeling (rond 60 procent van alle bedrijven). 

− Veranderingen op het gebied van werktijden hangen nauwelijks samen met 

investeringen in 'harde' innovaties. 

 

Uit het voorgaande volgt dat harde innovaties en sociale innovaties vaak in com-

binatie voorkomen. In bijna tweederde van de gevallen waarin dit voorkomt han-

gen de harde innovaties en sociale innovaties ook daadwerkelijk met elkaar sa-

men. 

5.6 Sociale innovatie naar sector en grootteklasse 

In tabel 5 wordt het beeld over sociale innovatie gedifferentieerd naar sector en 

grootteklasse. 
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Tabel 5 Bedrijven die de afgelopen 2 jaar wel en niet activiteiten hebben ondernomen 

op het terrein van sociale innovatie, naar sector en grootteklasse 

Omschrijving Sociale innovatie in bre-

de zin 

 Slimmer werken 

 Bedrijven 

zonder ac-

tiviteiten 

bedrijven 

met activi-

teiten 

 bedrijven 

zonder ac-

tiviteiten 

bedrijven 

met activi-

teiten 

 In procenten 

Totale MKB 21 79  60 40 

      

Naar grootteklasse      

− 5 tot 50 werknemers 22 78  62 38 

− 50 tot 100 werknemers 9 91  38 62 

− 100 tot 250 werknemers 1 99  32 68 

      

Naar sector      

− Industrie 20 80  54 46 

− Bouw 14 86  67 33 

− Handel en horeca 30 70  64 36 

− Transport en dienstverlening 14 86  54 46 

      

 Aantal bedrijven (x 1.000) 

Totale MKB 22 82  62 41 

      

Naar grootteklasse      

− 5 tot 50 werknemers 21 75  59 36 

− 50 tot 100 werknemers 0,5 5  2 3 

− 100 tot 250 werknemers <0,1 3  1 2 

      

Naar sector      

− Industrie 3 12  8 7 

− Bouw 2 12  9 5 

− Handel en horeca 12 28  26 15 

− Transport en dienstverlening 5 29  18 16 

5.6.1  Sociale innovatie in brede zin 

Bedrijven zonder activiteiten op het terrein van sociale innovatie komen met na-

me voor bij de bedrijven met minder dan 50 werknemers (22 procent). Van de 

bedrijven met 50 tot 100 werknemers heeft 9 procent niets ondernomen, terwijl 

van de grootste MKB-bedrijven slechts 1 procent niets heeft gedaan. Naar sector 

geldt, dat de handel/horeca relatief veel bedrijven telt die in de afgelopen 2 jaar 

geen enkele activiteit op het terrein van sociale innovatie hebben ondernomen 

(30 procent). 

 

Andere conclusies naar sector en grootteklasse zijn de volgende (zie ook de ta-

bellen in bijlage V): 

− Naarmate bedrijven kleiner zijn komen alle soorten veranderactiviteiten min-

der vaak voor. 

− Managementveranderingen komen relatief veel voor in de industrie en de 

transport- en dienstensector. In de bouw valt op het lage percentage bedrij-

ven dat veranderingen heeft aangebracht in de arbeidstijden. In de horeca ten 

slotte komen veranderingen in de externe relaties relatief veel voor. 
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5.6.2  Slimmer werken 

Ook wat betreft slimmer werken blijven met name de kleinere MKB-bedrijven 

achter. Naar sector gezien valt naast de handel en horeca nu ook de bouw in ne-

gatieve zin op. Aanpassingen in de werk- en taakverdeling komen relatief vaak in 

de industrie voor, terwijl veranderingen in de werktijden niet of nauwelijks in de 

bouw optreden (zie ook bijlage V). 

5.6.3  De samenhang tussen sociale innovatie en 'harde' innovatie 

Figuur 5 geeft informatie over de samenhang tussen investeringen in 'harde' in-

novaties en sociale innovaties, zoals de ondernemers die zien. 

Figuur 5 De mate waarin de sociale innovaties uit de afgelopen 2 jaar volgens de bedrij-

ven samenhangen met harde innovaties, in procenten van de bedrijven per po-

pulatie die in de afgelopen 2 jaar sociale innovaties hebben doorgevoerd 
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 Bron: EIM, 2009. 

Conclusies: bij de kleinste MKB-bedrijven geldt de samenhang tussen sociale in-

novaties en harde innovaties het minst. Naar sector bezien geldt deze relatie het 

sterkst in de industrie en de bouw. 

5.7 Bedrijven die niet doen aan sociale innovatie (in brede zin) 

Rond 21 procent van alle bedrijven heeft de afgelopen 2 jaar geen activiteiten op 

het terrein van sociale innovatie (in brede zin) ondernomen (zie tabel 6). 
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Tabel 6 Bedrijven die de afgelopen 2 jaar niets hebben ondernomen op het terrein van 

sociale innovatie, in procenten 

Omschrijving Aandeel in procenten 

Totale MKB 21 

  

Naar grootteklasse (totale MKB)  

− 5 tot 50 werknemers 22 

− 50 tot 100 werknemers 9 

− 100 tot 250 werknemers 1 

  

Naar sector (totale MKB))  

− Industrie 20 

− Bouw 14 

− Handel en horeca 30 

− Transport en dienstverlening 14 

 

Met name de kleinere MKB-bedrijven en bedrijven uit sectoren als de bouw, het 

transport en de dienstverlening blijven wat achter. 

 

Aan de bedrijven die geen enkele activiteit hebben ondernomen is gevraagd of ze 

binnen hun bedrijf meerwaarde zien van veranderingen op het terrein van sociale 

innovatie. Uit tabel 7 blijkt dat dit in belangrijke mate niet het geval is: 80 à 96 

procent van deze bedrijven ziet geen meerwaarde voor het eigen bedrijf van ver-

anderingen op de verschillende deelterreinen van sociale innovatie. 

Tabel 7 Bedrijven die de afgelopen 2 jaar niets hebben ondernomen op het terrein van 

sociale innovatie en die ook geen meerwaarde daarvan voor de prestaties van 

het eigen bedrijf zien, in procenten 

Omschrijving Aandeel in procenten 

Type sociale innovatie  

− aanpassen van de manier van managen 80 

− aanpassen van de interne communicatie 95 

− aanpassen van het HRM-/personeelsbeleid 90 

− aanpassen van de interne werk- en taakverdeling 86 

− aanpassen van de werkplekinrichting 96 

− aanpassen van de arbeidstijden of flexibiliseren 

daarvan 

90 

 

Volgens deze bedrijven is de manier van managen en werken binnen het bedrijf 

al optimaal en is er geen ruimte meer voor verhoging van de productiviteit, ver-

groting van de omzet, verlaging van de kosten of vermindering van het aantal 

werknemers. 

Deze bedrijven hebben ook in het geheel geen behoefte aan externe ondersteu-

ning op het terrein management en werk. 

 

Aan het beperkte aantal bedrijven dat in de afgelopen 2 jaar niets op het terrein 

van sociale innovatie heeft ondernomen maar wel meerwaarde daarvan voor de 

eigen bedrijfsprestaties ziet, is gevraagd naar de aard van die meerwaarde (zie 

tabel 8). 



 

 67 

Tabel 8 Aard van de verbeteringen in de bedrijfsprestaties als gevolg van de verande-

ringen op het terrein van de sociale innovatie, in procenten van de bedrijven die 

wel verbeteringen in de bedrijfsprestaties via sociale innovaties mogelijk achten 

Omschrijving  Aandeel in procenten 

Type verbetering  

− lagere kosten 23 

− hogere omzet 1 

− minder werknemers 17 

− meer werknemers 1 

− hogere productiviteit 11 

 

Van deze bedrijven geeft 21 procent te kennen binnenkort te willen starten met 

activiteiten op het terrein van sociale innovatie. Specifieke redenen waarom der-

gelijke activiteiten nog niet in werking zijn gezet worden niet genoemd. Men 

weet het veelal niet. Redenen als (te) hoge kosten of (te) weinig kennis worden 

in elk geval niet of nauwelijks genoemd. 

 

Ook van de bedrijven die de afgelopen jaren niets aan sociale innovatie hebben 

gedaan maar daar wel voor open staan heeft 8 procent daarbij behoefte aan ex-

terne ondersteuning. Deze bedrijven hebben vooral behoefte aan een extern 

klankbord of externe ondersteuning i.v.m. een subsidietraject. 

5.8 Samenvatting 

− Van alle MKB-bedrijven heeft 79 procent de afgelopen 2 jaar activiteiten on-

dernomen op het terrein van sociale innovatie in brede zin. Dit betekent in 

absolute zin, dat bijna 22.000 bedrijven in de afgelopen 2 jaar geen enkele 

verandering binnen hun bedrijf hebben doorgevoerd. 

− Overall heeft 40 procent van de MKB-bedrijven in de afgelopen 2 jaar activi-

teiten op het terrein van slimmer werken gedaan. In absolute zin betekent dit, 

dat circa 62.000 bedrijven geen enkele actie hebben ondernomen. 

− Van alle bedrijven die in de afgelopen 2 jaar aan sociale innovatie in brede zin 

hebben gedaan is 59 procent van plan ook in 2009 binnen het bedrijf verande-

ringen aan te brengen. 

− Voor 26 procent van de bedrijven die de afgelopen 2 jaar sociale innovaties in 

brede zin hebben doorgevoerd hebben dergelijke investeringen als gevolg van 

de recessie een hogere prioriteit gekregen. Voor 12 procent van deze bedrij-

ven is de prioriteit hiervoor afgenomen. Bij bedrijven met activiteiten op het 

terrein van slimmer werken gaat het respectievelijk om 30 en 5 procent van 

de bedrijven. 

− Harde innovaties en sociale innovaties komen vaak in combinatie binnen be-

drijven voor. In bijna tweederde van de gevallen waarin dit voorkomt hangen 

de harde innovaties en sociale innovaties ook daadwerkelijk met elkaar sa-

men. 

− Rond 21 procent van alle bedrijven heeft de afgelopen 2 jaar geen activiteiten 

op het terrein van sociale innovatie (in brede zin) ondernomen. Het overgrote 

deel van deze bedrijven (80 à 96 procent) ziet ook geen meerwaarde voor het 

eigen bedrijf van veranderingen op de verschillende deelterreinen van sociale 

innovatie. 
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6 De opbrengsten van sociale innovatie 

6.1 Ontwikkeling van de bedrijfsprestaties 

Een belangrijke vraag is natuurlijk, in hoeverre investeringen van bedrijven op 

het terrein van sociale innovatie zich vertalen in betere bedrijfsprestaties. In de 

enquête zijn enkele vragen meegenomen om deze vraag (indicatief) te beant-

woorden. Zo is de ondernemers gevraagd naar de ontwikkeling in de afgelopen 2 

jaar van het bedrijfsresultaat, de omzet, de productiviteit en de werkgelegen-

heid. Tabel 9 geeft inzicht in de gemiddelde groei of afname van deze bedrijfs-

kengetallen in procenten in de afgelopen 2 jaar, zoals genoemd (geschat) door 

de geënquêteerde ondernemers. 

Tabel 9 Ontwikkeling bedrijfskengetallen in de afgelopen 2 jaar, gemiddelde verande-

ring in % 

Omschrijving Geen Wel 

Harde innovaties   

Bedrijfsresultaat 4 11 

Omzet 8 12 

Productiviteit 4 11 

Werkgelegenheid 15 5 

   

Sociale innovatie in brede zin   

Bedrijfsresultaat 3 11 

Omzet 5 12 

Productiviteit 2 11 

Werkgelegenheid 0 10 

   

Slimmer werken   

Bedrijfsresultaat 2 18 

Omzet 7 15 

Productiviteit 5 14 

Werkgelegenheid 6 11 

 

Uit de tabel komt naar voren dat bedrijven die in de afgelopen 2 jaar investerin-

gen hebben gedaan op het terrein van sociale innovatie/slimmer werken duidelijk 

betere bedrijfsprestaties hebben geleverd dan bedrijven zonder dergelijke inves-

teringen. Verder geldt een dergelijke relatie ook voor bedrijven die wel en niet 

investeringen hebben gedaan op het terrein van 'harde' innovaties (nieuwe pro-

ducten en diensten, ICT, etc.), zij het dat het verband met omzet en werkgele-

genheid hier minder duidelijk is. 

 

In een nadere analyse is nagegaan in hoeverre de verschillen in de bedrijfsken-

getallen tussen bedrijven met en zonder innovatie ook significant van elkaar ver-

schillen (uitgaande van 90 procent betrouwbaarheid). Hierbij is onderscheid ge-

maakt tussen 6 categorieën bedrijven: 

− bedrijven zonder harde innovaties en zonder sociale innovaties (1a) 

− bedrijven zonder harde innovaties, met alleen sociale innovaties in brede zin 

(1b) 

− bedrijven zonder harde innovaties, met (ook) slimmer werken (1c) 
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− bedrijven met harde innovaties maar zonder sociale innovaties (2a) 

− bedrijven met harde innovaties, met alleen sociale innovaties in brede zin (2b) 

− bedrijven met harde innovaties, met (ook) slimmer werken (2c). 

 

Deze nadere analyse leidt tot de volgende uitkomsten (zie tabel 10). Aangegeven 

zijn de verschillen in de gemiddelde bedrijfsprestaties die significant zijn. 

Tabel 10 significante verschillen in bedrijfsprestaties tussen verschillende groepen be-

drijven 

 1a 1b 1c 2a 2b 2c 

1a -      

1b  -     

1c   -    

2a    -   

2b P    -  

2c B, P, W B  O, P, W  - 

 B=bedrijfsresultaat; O=omzet; P=productiviteit; W=werkgelegenheid 

Conclusie: bij bedrijven die aan harde innovatie doen is slimmer werken in ter-

men van omzet, productiviteit als werkgelegenheid een doorslaggevende factor. 

6.2 Samenhang 

De tweede vraag is natuurlijk welke verdere samenhang er bestaat tussen inves-

teringen op het terrein van ('harde' en) sociale innovatie en de bedrijfspresta-

ties. Op basis van statistische analyses van de enquêteresultaten kunnen de vol-

gende conclusies worden getrokken (zie ook bijlage VII voor een nadere toelich-

ting). 

 

De volgende twee tabellen geven een overzicht van de factoren die in statisti-

sche zin (op basis van een regressieanalyse) samenhang vertonen met de 4 be-

drijfsprestatie-indicatoren. Tabel 11 is op basis van sociale innovatie in brede 

zin, tabel 12 op basis van slimmer werken. 



 

 71 

Tabel 11 Samenhang tussen investeringsvariabelen en bedrijfsprestatie-indicatoren, uit-

gaande van sociale innovatie in brede zin 

 B O P W 

Investeringen op het terrein van 'harde' innovatie     

− Nieuwe producten of diensten   *  

− Technologie of ICT   **  

− Relaties met leveranciers of afnemers     

Investeringen op het terrein van sociale innovatie     

− Management     

− Interne communicatie    * 

− HRM **    

− Interne werk- en taakverdeling   *  

− Werkplek     

− Arbeidstijden *   ** 

− Samenwerking met kennisinstellingen    * 

Overige factoren     

− 50 tot 100 werknemers   -** -** 

− 100 of meer werknemers   -** -** 

− relatie van SenterNovem ** **  ** 

− relatie van Syntens     

 * Significante relatie bij 90 procent betrouwbaarheid. 

 ** Significante relatie bij 95 procent betrouwbaarheid. 

 B=bedrijfsresultaat; O=omzet; P=productiviteit; W=werkgelegenheid. Daar waar sprake is van 

een negatief verband is dit aangegeven door een '-'. 

Tabel 12 Samenhang tussen investeringsvariabelen en bedrijfsprestatie-indicatoren, uit-

gaande van slimmer werken 

 B O P W 

Investeringen op het terrein van 'harde' innovatie     

− Nieuwe producten of diensten   **  

− Technologie of ICT  ** **  

− Relaties met leveranciers of afnemers     

Investeringen op het terrein van sociale innovatie     

− Management     

− Interne communicatie *   ** 

− HRM    * 

− Interne werk- en taakverdeling   *  

− Werkplek     

− Arbeidstijden *   ** 

− Samenwerking met kennisinstellingen     

Overige factoren     

− 50 tot 100 werknemers   -** -* 

− 100 of meer werknemers   -*  

− relatie van SenterNovem ** **  ** 

− relatie van Syntens     

 * Significante relatie bij 90 procent betrouwbaarheid. 

 ** Significante relatie bij 95 procent betrouwbaarheid. 

 B=bedrijfsresultaat; O=omzet; P=productiviteit; W=werkgelegenheid. Daar waar sprake is van 

een negatief verband is dit aangegeven door een '-'. 
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Kijken we naar de productiviteitsgroei, dan blijkt dat deze zich in bedrijven die: 

− hebben geïnvesteerd in nieuwe producten of diensten en/of 

− hebben geïnvesteerd in nieuwe technologie/nieuwe ICT en/of 

− de interne werk- en taakverdeling hebben aangepast 

beter heeft ontwikkeld dan gemiddeld. Daarnaast ontwikkelde de productiviteit in 

bedrijven met minder dan 50 werknemers zich beter dan in grotere bedrijven. 

 

De uitkomsten voor de overige prestatievariabelen kunnen op vergelijkbare wijze 

uit de tabel worden afgelezen. Hierbij moet wel worden bedacht dat de vergelij-

kingsmaatstaf bij de analyse van sociale innovatie in brede zin anders is dan die 

bij de analyse van slimmer werken. In het eerste geval wordt nagegaan of de 

prestaties van bedrijven die aan sociale innovatie in brede zin doen significant 

beter zijn dan bedrijven die daar niet aan doen. In het tweede geval wordt een 

vergelijking gemaakt tussen bedrijven die aan slimmer werken doen en die daar 

niet aan doen (maar mogelijk wel aan sociale innovatie in brede zin). 

 

Ook bij de regressieanalyse is een aanvullende analyse uitgevoerd. Daarbij zijn 

niet de afzonderlijke veranderingmogelijkheden (management, interne communi-

catie, etc.) als verklarende variabelen opgenomen, maar drie groepen bedrijven 

die ook in paragraaf 6.1 zijn onderscheiden: 

− bedrijven met harde innovaties maar zonder sociale innovaties (2a) 

− bedrijven met harde innovaties, met alleen sociale innovaties in brede zin (2b) 

− bedrijven met harde innovaties, met (ook) slimmer werken (2c). 

 

De resultaten van deze analyse zijn te vinden in de volgende tabel. 

Tabel 13 Samenhang tussen investeringsvariabelen en bedrijfsprestatie-indicatoren 

 B O P 

Type bedrijven    

− met harde innovaties maar zonder sociale innovaties 

(2a) 

   

− met harde innovaties, met alleen sociale innovaties in 

brede zin (2b) 

 * ** 

− met harde innovaties, met (ook) slimmer werken (2c) ** ** ** 

Overige factoren    

− 50 tot 100 werknemers   ** 

− 100 of meer werknemers   * 

− relatie van SenterNovem ** ** ** 

− relatie van Syntens    

 * Significante relatie bij 90 procent betrouwbaarheid. 

 ** Significante relatie bij 95 procent betrouwbaarheid. 

 B=bedrijfsresultaat; O=omzet; P=productiviteit; W=werkgelegenheid. 

De resultaten bevestigen de eerdere bevindingen. Ten opzichte van bedrijven 

zonder harde innovatie (de groepen 1a, 1b en 1c) scoren bedrijven met harde 

innovatie en slimmer werken (2c) significant beter in termen van de groei van 

het bedrijfsresultaat, de omzet en de productiviteit. In termen van omzet en 

productiviteit geldt dit ook voor bedrijven met harde innovaties en alleen sociale 

innovaties in brede zin (2b). 
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6.3 Causaliteit 

Nu duidelijk is dat er samenhang bestaat tussen bepaalde investeringen op het 

terrein van innovatie en de bedrijfsprestaties is de volgende vraag: wat is oor-

zaak en wat is gevolg? Leiden bepaalde investeringen op het terrein van (socia-

le) innovatie tot betere bedrijfsprestaties? Of zijn het juist de beter presterende 

bedrijven die kiezen voor investeringen op het terrein van (sociale) innovatie? 

 

Causale relaties zijn niet uit statistische analyses van de enquêteresultaten af te 

leiden. In de enquête is echter een aantal vragen over de gevolgen van de inves-

teringen aan de ondernemers gesteld. Zo is gevraagd: 

− in hoeverre de doelen die men voor ogen had met de investeringen op het 

terrein van sociale innovatie zijn (of naar verwachting worden) bereikt. 

− in hoeverre de investeringen op het terrein van sociale innovatie al hebben 

geleid tot betere bedrijfsprestaties en wat de verwachtingen op dit punt op 

langere termijn zijn. 

De resultaten voor deze vragen worden in de rest van deze paragraaf gepresen-

teerd. 

6.3.1  De effecten van sociale innovatie volgens de ondernemers 

Tabel 14 geeft inzicht in de mate waarin de doelen die de bedrijven zichzelf met 

de veranderingen hadden gesteld, volgens diezelfde bedrijven nu al zijn gereali-

seerd. Ook de verwachtingen voor de langere termijn zijn aangegeven (tussen 

haakjes). Tabel 15 bevat vervolgens vergelijkbare informatie voor de specifieke-

re vraag naar de bijdrage van de veranderingen aan betere bedrijfsprestaties. 
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Tabel 14 Mate waarin de doelen zijn gerealiseerd, in procenten van de bedrijven die de 

afgelopen 2 jaar activiteiten op het terrein van sociale innovatie hebben onder-

nomen*; tussen () staan verwachtingen voor de langere termijn 

Omschrijving mate waarin de doelen zijn/worden bereikt 

 niet enigszins in sterke 

mate 

volledig 

Sociale innovatie in brede zin     

Totale MKB 3 (0) 33 (5) 46 (35) 17 (59) 

Naar grootteklasse     

− 5 tot 50 werknemers 3 (1) 33 (5) 46 (34) 17 (59) 

− 50 tot 100 werknemers 2 (0) 37 (1) 48 (35) 13 (62) 

− 100 tot 250 werknemers 4 (0) 42 (5) 45 (44) 7 (48) 

Naar sector     

− Industrie 5 (0) 34 (9) 41 (33) 13 (50) 

− Bouw 4 (4) 50 (11) 31 (38) 15 (47) 

− Handel en horeca 4 (0) 23 (0) 54 (31) 19 (68) 

− Transport en dienstverlening 0 (0) 39 (6) 45 (38) 16 (56) 

     

Slimmer werken     

Totale MKB 1 (0) 35 (2) 54 (40) 8 (55) 

Naar grootteklasse     

− 5 tot 50 werknemers 1 (0) 35 (2) 53 (41) 9 (55) 

− 50 tot 100 werknemers 3 (0) 31 (2) 65 (34) 1 (63) 

− 100 tot 250 werknemers 4 (0) 44 (3) 44 (47) 8 (47) 

Naar sector     

− Industrie 2 (0) 35 (8) 50 (35) 0 (43) 

− Bouw 10 (0) 64 (9) 26 (43) 1 (47) 

− handel en horeca 0 (0) 23 (0) 63 (32) 15 (68) 

− transport en dienstverlening 0 (0) 40 (0) 54 (51) 6 (49) 

 * Het aandeel bedrijven dat niet kan aangeven in hoeverre de doelen zijn/worden gerealiseerd is 

in de tabel niet opgenomen. In de meeste gevallen gaat het maar op een paar procent van de 

bedrijven. 
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Tabel 15 Mate waarin sociale innovatie bijdraagt aan betere bedrijfsprestaties, in procen-

ten van de bedrijven die de afgelopen 2 jaar activiteiten op het terrein van so-

ciale innovatie hebben ondernomen*; tussen () staan verwachtingen voor de 

langere termijn 

Omschrijving mate waarin de veranderingen bijdragen 

aan betere bedrijfsprestaties 

 niet enigszins in sterke 

mate 

volledig 

Sociale innovatie in brede zin     

Totale MKB 10 (0) 41 (15) 40 (46) 6 (35) 

Naar grootteklasse     

− 5 tot 50 werknemers 11 (1) 41 (15) 39 (45) 5 (35) 

− 50 tot 100 werknemers 3 (0) 43 (11) 44 (48) 6 (38) 

− 100 tot 250 werknemers 9 (0) 41 (8) 42 (54) 7 (36) 

Naar sector     

− Industrie 9 (0) 49 (17) 33 (48) 1 (22) 

− Bouw 11 (4) 53 (15) 28 (53) 0 (20) 

− Handel en horeca 11 (0) 38 (15) 40 (45) 8 (37) 

− transport en dienstverlening 10 (0) 36 (14) 47 (42) 7 (44) 

     

Slimmer werken     

Totale MKB 10 (0) 38 (14) 46 (42) 3 (39) 

Naar grootteklasse     

− 5 tot 50 werknemers 10 (0) 38 (15) 45 (40) 3 (39) 

− 50 tot 100 werknemers 4 (0) 39 (4) 57 (54) 0 (41) 

− 100 tot 250 werknemers 10 (0) 39 (9) 45 (57) 5 (33) 

Naar sector     

− Industrie 2 (0) 55 (24) 36 (43) 0 (19) 

− Bouw 20 (0) 44 (1) 36 (60) 0 (37) 

− Handel en horeca 7 (0) 37 (14) 41 (38) 7 (41) 

− transport en dienstverlening 12 (0) 29 (12) 58 (43) 0 (45) 

 * Het aandeel bedrijven dat niet kan aangeven in hoeverre de doelen zijn/worden gerealiseerd is 

in de tabel niet opgenomen. In de meeste gevallen gaat het maar op een paar procent van de 

bedrijven. 

Conclusies uit beide tabellen: 

Huidige situatie 

− Kijken we naar de huidige situatie, dan is 17 procent van de MKB-bedrijven 

van mening dat de gestelde doelen achter de investeringen op het terrein van 

sociale innovatie in brede zin al volledig zijn gerealiseerd. Uitgaande van 

slimmer werken is 8 procent deze mening toegedaan. 

− Over de mate waarin de investeringen nu al volledig hebben bijgedragen aan 

betere bedrijfsprestaties zijn de bedrijven iets minder positief. Bij de bedrij-

ven met sociale innovatie in brede zin gaat het om 6 procent, bij de bedrijven 

met slimmer werken zin om 3 procent. 

 

Verwachtingen voor de toekomstige opbrengsten 

− Op langere termijn verwacht meer dan 90 procent van de bedrijven dat de 

doelen achter de investeringen op het terrein van sociale innovatie in sterke 
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mate of volledig zullen worden gerealiseerd. Dit geldt zowel uitgaande van so-

ciale innovatie in brede zin als uitgaande van slimmer werken. 

− Wat betreft de bijdrage aan betere bedrijfsprestaties voorziet ruim 80 procent 

op langere termijn een gunstige ontwikkeling. 

6.3.2  De aard van de verbeteringen 

Aan bedrijven is ook gevraagd welke verbeteringen in de bedrijfsprestaties ze nu 

al zien dan wel verwachten (zie tabel 16). 

Tabel 16 Aard van de verbeteringen in de bedrijfsprestaties als gevolg van de verande-

ringen op het terrein van de sociale innovatie, in procenten van de bedrijven die 

verbeteringen in de bedrijfsprestaties voorzien; tussen () de verwachtingen 

voor de langere termijn 

Omschrijving Sociale innovatie 

in brede zin 

Slimmer werken 

Type verbetering   

− lagere kosten 28 (42) 35 (40) 

− hogere omzet 45 (41) 45 (39) 

− minder werknemers 4 (5) 1 (1) 

− meer werknemers 12 (10) 10 (13) 

− hogere productiviteit 46 (42) 58 (51) 

− overig 41 (28) 44 (40) 

 

Meest genoemde baten zijn: hogere productiviteit, hogere omzet en lagere kos-

ten. De verschillen tussen sociale innovatie in brede zin en slimmer werken zijn 

beperkt. 

6.3.3  De kosten van de investeringen versus de baten 

Tabel 17 geeft informatie over de verhouding tussen kosten en baten van de in-

vesteringen die bedrijven de afgelopen 2 jaar op het terrein van sociale innovatie 

hebben gedaan. 
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Tabel 17 Mate waarin de opbrengsten van sociale innovatie opwegen tegen de kosten 

daarvan, in procenten van de bedrijven die de afgelopen 2 jaar activiteiten op 

het terrein van sociale innovatie hebben ondernomen*; tussen () de verwach-

tingen voor de langere termijn 

Omschrijving mate waarin de opbrengsten opwegen tegen 

de kosten 

 kosten 

zijn veel 

hoger 

kosten 

zijn hoger 

kosten 

zijn lager 

kosten 

zijn veel 

lager 

Sociale innovatie in brede zin     

Totale MKB 9 (1) 17 (2) 19 (27) 25 (53) 

Naar grootteklasse     

− 5 tot 50 werknemers 9 (2) 17 (2) 19 (28) 25 (52) 

− 50 tot 100 werknemers 3 (1) 23 (3) 20 (21) 32 (65) 

− 100 tot 250 werknemers 12 (0) 11 (2) 20 (21) 30 (62) 

Naar sector     

− Industrie 4 (0) 11 (0) 20 (39) 14 (33) 

− Bouw 1 (0) 19 (4) 22 (33) 14 (48) 

− Handel en horeca 7 (4) 15 (0) 16 (27) 31 (51) 

− Transport en dienstverlening 17 (0) 21 (4) 20 (20) 28 (65) 

     

Slimmer werken     

Totale MKB 8 (3) 19 (0) 12 (15) 30 (64) 

Naar grootteklasse     

− 5 tot 50 werknemers 8 (3) 19 (0) 11 (14) 30 (64) 

− 50 tot 100 werknemers 4 (0) 22 (0) 14 (19) 35 (75) 

− 100 tot 250 werknemers 12 (0) 10 (0) 19 (24) 34 (62) 

Naar sector     

− Industrie 0 (0) 4 (0) 10 (33) 18 (39) 

− Bouw 1 (0) 20 (0) 21 (12) 7 (86) 

− Handel en horeca 7 (7) 22 (0) 9 (17) 39 (54) 

− Transport en dienstverlening 13 (0) 20 (0) 13 (7) 33 (80) 

 * Het aandeel bedrijven dat aangeeft dat de kosten en baten (ongeveer) gelijk zijn is in de tabel 

niet opgenomen. Het zelfde geldt voor het aandeel van de bedrijven dat niet kan aangeven in 

hoeverre de kosten en baten zich verhouden. 

Het beeld is, dat in de huidige situatie een deel van de bedrijven (circa een 

kwart) van mening is dat de kosten (veel) hoger zijn dan de baten. Voor de lan-

gere termijn zal dit volgens het overgrote deel van de bedrijven echter niet zo 

zijn: zowel uitgaande van sociale innovatie in brede als uitgaande van slimmer 

werken verwacht rond 80 procent op langere termijn dat de opbrengsten (veel) 

hoger zullen zijn dan de kosten. 

6.4 De ambitie van het IP 

De ambitie van het IP is om 10.000 extra bedrijven activiteiten op het terrein 

van slimmer werken te laten uitvoeren (bedrijven die dat voorheen niet deden). 

Uitgaande van de veronderstelling dat deze bedrijven dan een productiviteits-

winst van 10 procent realiseren, hanteert het IP de hypothese dat hiermee de 

productiviteitsgroei in Nederland met 1 procentpunt extra stijgt. 
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Op basis van de resultaten uit de enquête kan deze redenering worden nagere-

kend. Hierbij is uitgegaan van slimmer werken. De volgende uitgangspunten en 

veronderstellingen zijn gehanteerd: 

− In de afgelopen 2 jaar heeft 60 procent van de bedrijven geen activiteiten op 

het terrein van slimmer werken uitgevoerd. 

− Over die periode bedroeg de productiviteitsgroei van bedrijven zonder activi-

teiten op het terrein van slimmer werken 5 procent. Bij bedrijven met activi-

teiten bedroeg de productiviteitsgroei 14 procent (ofwel 9 procentpunt meer). 

De gemiddelde productiviteitsgroei bedroeg derhalve 8,6 procent. 

− Indien in de afgelopen 2 jaar niet 40 maar 50 procent van de bedrijven activi-

teiten op het terrein van slimmer werken had uitgevoerd, dan was de produc-

tiviteit bij het MKB van 5 tot 250 werkzame personen 9,5 procent gegroeid. 

Dit is 0,9 procentpunt hoger dan de huidige groei van 8,6 procent. 

 

Echter, de perceptie van de productiviteitsontwikkeling van de respondenten is 

beduidend hoger dan de werkelijke productiviteitsontwikkeling van de gehele 

commerciële sector volgens het CBS. Wanneer hiervoor wordt gecorrigeerd, zien 

de (tentatieve) berekeningen er als volgt uit: 

− In de afgelopen 2 jaar heeft 60 procent van de bedrijven geen activiteiten op 

het terrein van slimmer werken uitgevoerd. 

− Over die periode bedroeg de productiviteitsgroei van bedrijven zonder activi-

teiten op het terrein van slimmer werken 5 procent. Bij bedrijven met activi-

teiten bedroeg de productiviteitsgroei 14 procent (ofwel 9 procentpunt meer). 

− Over de periode 2006-2007 nam de multifactorproductiviteit in de commercië-

le sector toe van 107,1 tot 111,3 (2000=100; bron: Statline, CBS1). De ar-

beidsproductiviteit nam in die periode toe van 110,1 tot 113,4 (2000=100). 

Dit komt neer op een groei van respectievelijk 3,92 en 3,00 procent. 

− Indien in de afgelopen 2 jaar niet 40 maar 50 procent van de bedrijven activi-

teiten op het terrein van slimmer werken had uitgevoerd, dan was de multi-

factorproductiviteit in de commerciële sector met 4,33 procent gegroeid. Dit is 

0,41 procentpunt hoger dan de huidige groei van 3,92 procent. 

− De groei van de arbeidsproductiviteit was dan uitgekomen op 3,31 procent, 

hetgeen 0,31 procentpunt hoger is dan de huidige groei van 3,00 procent. 

 

Met andere woorden: de verwachtingen van het IP van 1 procentpunt extra pro-

ductiviteitsgroei zijn iets te hooggespannen, met name wanneer wordt gecorri-

geerd voor de werkelijke productiviteitsontwikkeling van de gehele commerciële 

sector. Hierbij dient wel te worden aangetekend, dat in bovenstaande berekenin-

gen: 

− is uitgegaan van de productiviteitsontwikkeling voor de totale commerciële 

sector. De uitkomsten zijn echter niet substantieel anders als wordt uitgegaan 

van gegevens voor het MKB; 

− is gerekend met gegevens voor de laatst bekende jaren: 2006 tot 2007. Cij-

fers voor 2008 zijn nog niet bekend. Bovendien zijn de gegevens voor 2006 en 

2007 nog voorlopige gegevens; 

− de doelen die bedrijven hadden met de investeringen op het terrein van socia-

le innovatie nog niet volledig zijn bereikt. Het is dus mogelijk dat de effecten 

op langere termijn groter zijn. 

 

1 Gegevens voor bedrijven met 5 tot 250 werkzame personen zijn niet beschikbaar. 
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6.5 Samenvatting 

− Bedrijven die in de afgelopen 2 jaar investeringen hebben gedaan op het ter-

rein van sociale innovatie/slimmer werken hebben duidelijk betere bedrijfs-

prestaties geleverd dan bedrijven zonder dergelijke investeringen. 

− Bij de ontwikkeling van de productiviteit is een relatie zichtbaar met investe-

ringen in nieuwe producten en diensten, technologie/ICT en veranderingen in 

de interne werk- en taakverdeling. 

− Indicaties wat betreft de causaliteit zijn met name af te leiden uit de inschat-

tingen van ondernemers zelf. Op termijn: 

− verwacht meer dan 90 procent van de bedrijven dat de doelen achter de 

investeringen op het terrein van sociale innovatie in sterke mate of volledig 

zullen worden gerealiseerd; 

− verwacht ruim 80 procent een bijdrage aan betere bedrijfsprestaties; 

− verwacht eveneens rond 80 procent dat de baten de kosten van de investe-

ringen (ruimschoots) zullen overtreffen. 

− De verwachtingen van het IP, dat 1 procentpunt extra productiviteitsgroei kan 

worden gerealiseerd als 10 procent van de bedrijven besluit tot investeringen 

op het terrein van slimmer werken, is iets te hoog gegrepen. Op basis van de 

bevindingen uit het onderzoek lijkt een extra productiviteitsgroei van 0,9 mo-

gelijk. Echter, gecorrigeerd op basis van gegevens over de productiviteitsont-

wikkeling afkomstig van het CBS lijkt een extra productiviteitsgroei van 0,3 à 

0,4 procentpunt realiseerbaar. 
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7 De rol van Syntens, SenterNovem en andere 
externe partijen 

7.1 Het gebruik van subsidiemaatregelen en de rol van de overheid 

In de enquête is aan de bedrijven gevraagd of ze in de afgelopen 2 jaar gebruik 

hebben gemaakt van subsidieregelingen op het terrein van innovatie. Van de be-

drijven met activiteiten op het terrein van sociale innovatie in brede zin geeft 

rond 20 procent te kennen gebruik te hebben gemaakt van subsidieregelingen 

(tabel 18). Bij de bedrijven met activiteiten op het terrein van slimmer werken 

gaat het om 26 procent van de bedrijven. 

 

Naar grootteklasse bezien zijn het vooral de grotere MKB-bedrijven die gebruik 

maken van subsidies. Naar sector bezien blijft met name de bouw wat achter. 

Tabel 18 Het gebruik van subsidieregelingen en de rol van de overheid bij activiteiten op 

het terrein van sociale innovatie, in procenten van de bedrijven die de afgelo-

pen 2 jaar activiteiten op het terrein van sociale innovatie hebben ondernomen 

Omschrijving Aandeel in procenten 

 Bedrijven die ge-

bruik hebben ge-

maakt van subsi-

dieregelingen 

Bedrijven die vin-

den dat de over-

heid bedrijven kan 

helpen bij veran-

deringen op het 

terrein van sociale 

innovatie 

Sociale innovatie in brede zin   

Totale MKB 19 52 

Naar grootteklasse   

− 5 tot 50 werknemers 19 52 

− 50 tot 100 werknemers 18 50 

− 100 tot 250 werknemers 27 54 

Naar sector   

− Industrie 20 64 

− Bouw 12 38 

− Handel en horeca 19 49 

− Transport en dienstverlening 21 56 

   

Slimmer werken   

Totale MKB 26 58 

Naar grootteklasse (totale populatie)   

− 5 tot 50 werknemers 26 59 

− 50 tot 100 werknemers 20 48 

− 100 tot 250 werknemers 30 53 

Naar sector (totale populatie)   

− Industrie 18 68 

− Bouw 12 53 

− Handel en horeca 38 59 

− Transport en dienstverlening 20 53 
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Van alle bedrijven is iets meer dan de helft van mening dat de overheid bedrij-

ven kan ondersteunen bij het tot stand brengen van veranderingen op het gebied 

van sociale innovatie. In de bouw is men op dit punt het minst positief. 

 

Tabel 19 geeft verder inzicht in de gebruikte subsidies. 

Tabel 19 Gebruikte subsidies, in procenten van de bedrijven die activiteiten op het ter-

rein van sociale innovatie hebben uitgevoerd 

Omschrijving Sociale innova-

tie in brede zin 

Slimmer wer-

ken 

Bedrijven die gebruik hebben gemaakt van 

een subsidieregeling 

19 26 

Waarvan:   

− Innovatievouchers  6 7 

− WBSO 8 12 

− RAAK-subsidies  1 1 

− ESF-subsidies (i.h.k.v. soc. innovatie) 0 1 

− Regionale subsidies 2 3 

− Andere subsidies 8 10 

 

Uit de tabel blijkt dat ondernemers niet alleen subsidieregelingen hebben ge-

noemd in het kader van sociale innovatie. Zo geeft 8 procent van de bedrijven 

met activiteiten op het terrein van sociale innovatie in brede zin aan van de WB-

SO gebruik gemaakt te hebben. Dit hebben ze natuurlijk niet gedaan vanuit de 

insteek van sociale innovatie: de WBSO is immers specifiek op technologische 

innovaties gericht. Verder heeft 6 procent gebruik gemaakt van een innovatie-

voucher. 

7.2 De betrokkenheid en rol van externe partijen 

Behalve van subsidieregelingen kunnen bedrijven bij het doorvoeren van veran-

deringen op het terrein van sociale innovatie ook gebruik maken van de diensten 

van externe partijen. In de enquête zijn op dit punt vragen gesteld (zie tabel 

20). 

Tabel 20 Betrokkenheid van externe partijen bij sociale innovatie, in procenten van de 

bedrijven die activiteiten op het terrein van sociale innovatie hebben uitgevoerd 

Omschrijving Sociale innovatie 

in brede zin 

Slimmer werken 

Geen externe partij betrokken 41 32 

Wel een externe partij betrokken wv.:   

− Adviseur Syntens 6 11 

− Penvoerder IPC 2 4 

− Commerciële (organisatie)adviseur 27 34 

− Branche-/werkgeversorganisatie 13 18 

− Werknemersorganisatie 1 0 

− Student 9 15 

− Andere externe partij 32 34 
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Van de bedrijven met activiteiten op het terrein van sociale innovatie in brede 

zin heeft 41 procent alles op eigen kracht gedaan. In 59 procent van de gevallen 

is dus hulp ingeroepen van externe deskundigen. Hierbij ging het in de meeste 

gevallen om een commerciële (organisatie)adviseur (in 27 procent van de geval-

len). Adviseurs van Syntens werden in 6 procent van de gevallen geraadpleegd, 

terwijl in 2 procent MKB-bedrijven gebruik hebben gemaakt van de diensten van 

de IPC-penvoerders. 

 

Externe partijen worden vooral ingeschakeld voor adviezen, kennisoverdracht, 

procesbegeleiding (IPC-penvoerders) en het uitvoeren van een bedrijfsdoorlich-

ting. 

Hierbij dient te worden opgemerkt, dat de rol van de IPC-penvoerders een ande-

re is dan die van andere externe partijen. Inschakeling van penvoerders is een 

onderdeel van deelname aan de subsidieregeling IPC. De penvoerders houden 

zich ook niet zozeer bezig met begeleiding van ondernemers bij innovatietrajec-

ten. De IPC-regeling (en daarbinnen de penvoerder) stelt de ondernemers in 

staat zelf actie te ondernemen en middelen te besteden aan de inkoop van ex-

terne expertise bij innovatietrajecten. 

7.3 De rol en meerwaarde van Syntens en IPC-trajecten via Senter-
Novem 

In het onderzoek is apart aandacht besteed aan de rol van Syntens en de IPC-

trajecten via SenterNovem op het terrein van sociale innovatie. De belangrijkste 

bevindingen worden in deze paragraaf samengevat. In bijlage VIII is verdere in-

formatie op dit punt te vinden. 

7.3.1  Activiteiten op het terrein van sociale innovatie 

Tabel 21 geeft inzicht in de mate waarin relaties van Syntens en SenterNovem in 

de afgelopen 2 jaar activiteiten hebben ondernomen op het terrein van sociale 

innovatie. 

Tabel 21 Bedrijven die de afgelopen 2 jaar wel en niet activiteiten hebben ondernomen 

op het terrein van sociale innovatie, in procenten 

Omschrijving bedrijven zonder 

activiteiten 

bedrijven met  

activiteiten 

Sociale innovatie in brede zin   

Totale MKB 21 79 

Relaties Syntens 5 95 

IPC-relaties SenterNovem 6 94 

   

Slimmer werken   

Totale MKB 60 40 

Relaties Syntens 35 65 

IPC-relaties SenterNovem 37 63 

 

Van de relaties van Syntens en SenterNovem heeft 5 à 6 procent niets en 94 à 

95 procent wel iets ondernomen op het terrein van sociale innovatie in brede zin. 

Deze percentages liggen beduidend hoger dan in het totale MKB. Een vergelijk-

bare conclusie geldt voor slimmer werken. 
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Andere conclusies richting Syntens en IPC-trajecten via SenterNovem zijn de 

volgende: 

− Bij bedrijven uit de hoek van Syntens en SenterNovem komen (nagenoeg) alle 

veranderingsactiviteiten vaker voor dan bij een gemiddeld MKB-bedrijf. 

− Het aantal terreinen waarop bedrijven de afgelopen 2 jaar veranderingen heb-

ben aangebracht ligt bij de relaties van Syntens en SenterNovem ook hoger 

dan bij het gemiddelde MKB-bedrijf. Bij sociale innovatie in brede zin ligt het 

gemiddeld aantal terreinen op 3,6 (tegen 2,5 bij een gemiddeld MKB-bedrijf), 

bij slimmer werken rond 1 (tegen 0,6 bij een gemiddeld MKB-bedrijf). 

− Bedrijven uit de klantenkring van Syntens en SenterNovem zijn vaker van 

plan om (ook) in 2009 veranderingen op het terrein van sociale innovatie door 

te voeren. Gemiddeld noemen deze bedrijven rond 2,6 terreinen waarop ze in 

2009 veranderingen willen doorvoeren (tegen 1,9 gemiddeld in het MKB). 

− Onder IPC-relaties van SenterNovem komen relatief de meeste bedrijven voor 

die een hogere prioriteit geven aan investeringen op het terrein van sociale 

innovatie in deze tijden van economische recessie. 

− Van de Syntens-relaties geeft circa 45 procent aan een subsidieregeling te 

hebben gebruikt, terwijl rond 75 procent van de IPC-relaties van SenterNovem 

dit zegt. 

− Van de Syntens- en SenterNovem-bedrijven is verder twee derde tot driekwart 

van mening dat de overheid bedrijven kan helpen bij veranderingen op het 

terrein van sociale innovatie. 

7.3.2  Samenhang tussen 'harde' innovatie en sociale innovatie 

Tabel 22 geeft inzicht in de samenhang tussen 'harde' innovaties en sociale inno-

vaties, zoals de ondernemers die zien. 

Tabel 22 De mate waarin de sociale innovaties uit de afgelopen 2 jaar volgens de bedrij-

ven samenhangen met harde innovaties, in procenten van de bedrijven per po-

pulatie die in de afgelopen 2 jaar sociale innovaties hebben doorgevoerd 

Omschrijving bedrijven die wel een relatie zien tussen hun inves-

teringen in harde innovatie en sociale innovatie 

 Sociale innovatie in 

brede zin 

Slimmer werken 

Totale MKB 50 62 

Relaties Syntens 63 65 

IPC-relaties SenterNovem 73 71 

 

Conclusie: bij bedrijven uit de doelgroep van SenterNovem is de relatie duidelijk 

het sterkst: hier ziet bijna driekwart van de bedrijven een relatie tussen hun so-

ciale innovaties en hun harde innovaties. Dit beeld wordt in grote lijnen beves-

tigd door de resultaten uit de enquête zelf. 

7.3.3  De ontwikkeling van de bedrij fsprestaties 

Ook aan de relaties van Syntens en SenterNovem is gevraagd naar de ontwikke-

ling van een aantal bedrijfsprestaties in de afgelopen 2 jaar (zie tabel 23). 
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Tabel 23 Ontwikkeling bedrijfskengetallen in de afgelopen 2 jaar, gemiddelde verande-

ring in %, naar bedrijven die wel en niet aan sociale innovatie hebben gedaan 

Omschrijving Bedrijven 

zonder activi-

teiten 

Bedrijven met 

activiteiten 

Op basis van sociale innovatie in brede zin   

Bedrijfsresultaat   

− Totale MKB 3 11 

− Relaties Syntens 0 24 

− IPC-relaties SenterNovem 17 42 

Omzet   

− Totale MKB 5 12 

− Relaties Syntens 2 18 

− IPC-relaties SenterNovem 8 29 

Productiviteit   

− Totale MKB 2 11 

− Relaties Syntens -7 12 

− IPC-relaties SenterNovem 5 16 

Werkgelegenheid   

− Totale MKB 0 10 

− Relaties Syntens -5 11 

− IPC-relaties SenterNovem 0 25 

   

Op basis van slimmer werken   

Bedrijfsresultaat   

− Totale MKB 2 18 

− Relaties Syntens 10 29 

− IPC-relaties SenterNovem 27 47 

Omzet   

− Totale MKB 7 15 

− Relaties Syntens 15 19 

− IPC-relaties SenterNovem 22 31 

Productiviteit   

− Totale MKB 5 14 

− Relaties Syntens 7 13 

− IPC-relaties SenterNovem 14 17 

Werkgelegenheid   

− Totale MKB 6 11 

− Relaties Syntens 2 15 

− IPC-relaties SenterNovem 16 27 

 

Het beeld is vergelijkbaar met dat voor het totale MKB: bedrijven met activitei-

ten op het terrein van sociale innovatie hebben beter gepresteerd dan bedrijven 

zonder. Wat ook opvalt is, dat de IPC-relaties van SenterNovem over de hele li-

nie de hoogste groeicijfers realiseerden. Ook de groeicijfers van de Syntensrela-

ties liggen nagenoeg overal hoger dan die van het gemiddelde MKB-bedrijf. 

 

De invloed van de IPC-trajecten blijkt ook uit de uitgevoerde regressieanalyse. 

De dummy voor de IPC-trajecten is in drie van de vier de gevallen (groei van het 

bedrijfsresultaat, omzet en werkgelegenheid) significant (zie tabel 11). 
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7.3.4  De effecten van sociale innovatie volgens de ondernemers  

De inschattingen van relaties van Syntens en SenterNovem wat betreft de effec-

ten van investeringen in sociale innovatie richting gestelde doelen en bijdrage 

aan verbetering van de bedrijfsprestaties zijn vergelijkbaar met die van onder-

nemers uit het MKB als geheel. Rond 90 procent schat in dat op termijn de ge-

stelde doelen achter de investeringen worden gerealiseerd, terwijl rond 80 pro-

cent denkt dat de investeringen zullen leiden tot betere bedrijfsprestaties. 

 

Het beeld voor de verhouding tussen kosten en baten van de investeringen die 

bedrijven de afgelopen 2 jaar op het terrein van sociale innovatie hebben gedaan 

is als volgt. 

Tabel 24 Mate waarin de opbrengsten van sociale innovatie opwegen tegen de kosten 

daarvan, in procenten van de bedrijven die de afgelopen 2 jaar activiteiten op 

het terrein van sociale innovatie hebben ondernomen; tussen () de verwachtin-

gen voor de langere termijn 

Omschrijving mate waarin de opbrengsten opwegen tegen 

de kosten 

 kosten 

zijn veel 

hoger 

kosten 

zijn hoger 

kosten 

zijn lager 

kosten 

zijn veel 

lager 

Sociale innovatie in brede zin     

Totale MKB 9 (1) 17 (2) 19 (27) 25 (53) 

Relaties Syntens 13 (1) 10 (2) 22 (22) 22 (68) 

IPC-relaties SenterNovem 16 (2) 12 (0) 21 (14) 23 (75) 

     

Slimmer werken     

Totale MKB 8 (3) 19 (0) 12 (15) 30 (64) 

Relaties Syntens 14 (1) 11 (2) 23 (20) 22 (73) 

IPC-relaties SenterNovem 12 (0) 13 (0) 22 (13) 27 (79) 

 

Relaties van Syntens en SenterNovem zijn het meest optimistisch wat betreft de 

verhouding tussen de kosten en baten van de investeringen in sociale innovatie 

op langere termijn. 

7.4 Samenvatting 

− Van de bedrijven met activiteiten op het terrein van sociale innovatie in brede 

zin geeft rond 20 procent te kennen gebruik te hebben gemaakt van subsidie-

regelingen op het terrein van innovatie. Bij de bedrijven met activiteiten op 

het terrein van slimmer werken gaat het om 26 procent van de bedrijven. 

Vooral de grotere MKB-bedrijven maken gebruik van subsidies. 

− Van de bedrijven met activiteiten op het terrein van sociale innovatie in brede 

zin heeft 59 procent hulp ingeroepen van externe deskundigen. Bij bedrijven 

met slimmer werken gaat het om 68 procent van de bedrijven. In de meeste 

gevallen wordt een commerciële (organisatie)adviseur ingeschakeld. 

− 14 procent van de bedrijven met activiteiten op het terrein van sociale inno-

vatie in brede zin maakt gebruik van de op dit terrein beschikbare overheids-

instrumenten (innovatievouchers, Syntensadviseurs, IPC's en/of ESF-

subsidieregeling). Bij de bedrijven met slimmer werken ligt dit aandeel op 23 

procent. 
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− Van de relaties van Syntens en SenterNovem onderneemt een groter deel dan 

gemiddeld in het MKB activiteiten op het terrein van sociale innovatie. Ook het 

aantal terreinen waarop deze bedrijven veranderingen aanbrengen ligt hoger 

dan gemiddeld. 

− De IPC-relaties van SenterNovem scoren over de hele linie de hoogste groei-

cijfers. Ook de groeicijfers van de Syntensrelaties liggen nagenoeg overal ho-

ger dan die van het gemiddelde MKB-bedrijf. 
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 91 

8 Conclusies 

8.1 Inleiding 

In dit derde deel worden - uitgaande van de bevindingen uit de eerdere hoofd-

stukken - de onderzoeksvragen beantwoord. 

8.2 Beweegredenen en karakteristieken van bedrijven en onderne-
mers 

Hoe komen bedrijven in aanraking met instrumenten ter bevordering 
van sl immer werken? 

De beschikbare instrumenten ter bevordering van sociale innovatie (innovatie-

vouchers, Syntensadviseurs, IPC's en/of ESF-subsidieregeling) worden door 14 

procent van de bedrijven met activiteiten op het terrein van sociale innovatie in 

brede zin gebruikt. Bij de bedrijven met slimmer werken ligt dit aandeel op 23 

procent. 

 

De wijze waarop bedrijven met de bestaande instrumenten in aanraking komen 

verschilt van geval tot geval: 

− Voor innovatievouchers melden bedrijven zich doorgaans zelf aan en dit is in 

andere onderzoeken al uitgebreid aan de orde geweest. 

− De inschakeling van Syntensadviseurs loopt via verschillende kanalen. Zo 

gaan de adviseurs zelf op zoek naar klanten, maar klanten kunnen ook via 

deelname aan workshops van Syntens met de adviseurs in contact komen. 

− Deelnemers aan IPC-trajecten worden actief opgespoord. Dit is vaak een in-

tensief traject, dat in de pre-IPC-fase (het eerste jaar) wordt afgelegd. 

− Bedrijven die in aanmerking willen komen voor een ESF-subsidie op het ter-

rein van sociale innovatie ten slotte konden hiertoe een subsidieaanvraag in-

dienen. Uit de inzendingen wordt het eerste jaar een aantal bedrijven geloot. 

 

Wat zijn de hefbomen die bedrijven prikkelen om met sl immer werken 
aan de slag te gaan? 

Sociale innovaties komen vaak voor in combinatie met harde innovaties. Zo heeft 

82 procent van de bedrijven met activiteiten op het terrein van sociale innovatie 

in brede zin ook aan harde innovaties gedaan. Bij slimmer werken ligt dit aan-

deel zelfs op 94 procent. In bijna tweederde van de gevallen hangen de harde 

innovaties en sociale innovaties volgens opgave van de ondernemers zelf ook 

daadwerkelijk met elkaar samen. Innovaties op het terrein van nieuwe producten 

of diensten, ICT, etc. vormen in veel gevallen dus een trigger om (ook) over te 

gaan tot sociale innovaties. 

 

In de resterende gevallen waarin harde innovaties niet (min of meer automa-

tisch) leiden tot sociale innovaties is het aan de kijk en visie van de ondernemer 

of er geïnvesteerd wordt in sociale innovatie/slimmer werken. Om dan tot derge-

lijke investeringen te komen moet de ondernemer in elk geval het beeld hebben 

dat er iets binnen het bedrijf nog niet helemaal goed loopt en/of verbeterd kan 

of moet worden. Hetzij vanwege interne factoren (bijvoorbeeld: problemen met 

medewerkers, processen die niet goed lopen), hetzij vanwege externe factoren 

(bijvoorbeeld: veranderende marktomstandigheden, vacatures die vanwege 
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krapte op de arbeidsmarkt niet vervuld kunnen worden). Met name door de Syn-

tensadviseurs is aangegeven dat het bij kleinere MKB-bedrijven vaak om heel 

praktische knelpunten gaat die opgelost dienen te worden. Hierbij fungeert de 

Syntensadviseur als klankbord, waardoor de knelpunten en oplossingsrichtingen 

zichtbaar worden gemaakt. 

Overigens blijkt uit de enquête onder bedrijven ook, dat voor een deel van de 

ondernemers het zoeken naar verbeteringsmogelijkheden in het bedrijf en de 

bedrijfsvoering een continu proces is ('verbeteringen zijn altijd mogelijk'). 

 

Wanneer halen ze externe kennis over sl immer werken in huis? 

Van de bedrijven met activiteiten op het terrein van sociale innovatie in brede 

zin heeft 59 procent hulp ingeroepen van externe deskundigen. Van de bedrijven 

met slimmer werken heeft 68 procent dit gedaan. Hierbij ging het in de meeste 

gevallen om een commerciële (organisatie)adviseur, die vooral wordt ingescha-

keld voor adviezen, kennisoverdracht of het uitvoeren van een bedrijfsdoorlich-

ting. 

 

Uit de consultatiesessies met adviseurs van Syntens en IPC-penvoerders is dui-

delijk geworden dat met name kleinere bedrijven terughoudend zijn bij het toela-

ten van externe adviseurs binnen hun bedrijf. Bij de keuze voor een adviseur van 

Syntens of deelname aan een IPC spelen de (geringe) kosten dan ook een rol. 

Verder is duidelijk dat de insteek bij een hulpvraag van ondernemers zelden is: 

sociale innovatie/slimmer werken. Er zijn concrete knelpunten die moeten wor-

den opgelost of zaken rond de bedrijfsvoering die men met een deskundige wil 

doorspreken (klankbord). Hierbij gebeurt het ook regelmatig dat de insteek voor 

de hulpvraag ligt op het terrein van de harde innovaties. Hiermee wordt duidelijk 

dat sociale innovatie binnen bedrijven niet kan worden gescheiden van andere 

vormen van innovatie, hetgeen ook al hiervoor bleek: sociale innovatie en harde 

innovatie zijn in veel gevallen complementair. 

8.3 Meetbaarheid van sociale innovatie en de effecten daarvan 

Met name de vragen op het terrein van het meten van sociale innovaties en de 

effecten daarvan in termen van productiviteit kunnen niet op basis van de litera-

tuur en de consultatiebijeenkomsten worden beantwoord. De literatuur bevat 

(zowel nationaal als internationaal) nog te weinig kwantitatieve gegevens over 

sociale innovaties binnen bedrijven en de effecten daarvan, met uitzondering van 

het Duitse Noordrijn-Westfalenproject. Kijken we naar de consultatiebijeenkom-

sten, dan valt op dat zowel ondernemers, Syntensadviseurs als IPC-penvoerders 

niet goed kunnen aangeven wat sociale innovatietrajecten tot nu toe concreet 

binnen bedrijven in bedrijfseconomische termen (winst, omzet, productiviteit) 

hebben opgeleverd. Deels heeft dit te maken met de aard van de ingezette ver-

anderingen: wat levert bijvoorbeeld het invoeren van werkoverleg op in termen 

van winst of productiviteit? 

 

Aantal bedrijven dat via overheidsinstrumentarium wordt bereikt 

Deze vraag is in paragraaf 8.2 al beantwoord: de beschikbare instrumenten ter 

bevordering van sociale innovatie (innovatievouchers, Syntensadviseurs, IPC's 

en/of ESF-subsidieregeling) worden door 14 procent van de bedrijven met activi-

teiten op het terrein van sociale innovatie in brede zin gebruikt. Bij de bedrijven 

met slimmer werken ligt dit aandeel op 23 procent. 
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Productiviteitsgroei 

Uit het onderzoek wordt duidelijk dat de productiviteitsgroei bij bedrijven met 

investeringen op het terrein van sociale innovatie/slimmer werken hoger is dan 

die bij bedrijven zonder dergelijke investeringen. De productiviteitsgroei bij be-

drijven met activiteiten op het terrein van sociale innovatie/slimmer werken ligt 

volgens opgave van de ondervraagde ondernemers gemiddelde 9 procentpunt 

hoger dan bij bedrijven zonder activiteiten op het terrein van sociale innovatie. 

Dit geldt zowel voor sociale innovatie in brede als voor slimmer werken. Naast 

investeringen in nieuwe producten en diensten en technologie/ICT dragen op het 

terrein van sociale innovatie vooral veranderingen in de interne werk- en taak-

verdeling in positieve zin bij aan de ontwikkeling van de productiviteit. 

Echter, ook tussen bedrijven met en zonder investeringen in harde innovaties is 

een verschil in productiviteitsgroei te zien. Gegeven de nauwe samenhang tussen 

investeringen op het terrein van harde innovaties en sociale innovaties is het las-

tig om het aandeel van alleen investeringen op het terrein van sociale innovaties 

te isoleren. 

 

De beste indicatie op dit punt komt uit een nadere analyse van bedrijven die aan 

harde innovaties doen. Doen deze bedrijven ook aan slimmer werken, dan ligt de 

productiviteitsgroei significant hoger dan wanneer deze bedrijven in het geheel 

niets aan sociale innovatie doen. Het verschil in productiviteitsgroei over de af-

gelopen 2 jaar bedraagt dan circa 12 procentpunt (weer berekend op basis van 

de schattingen van de geënquêteerde ondernemers). Ook hier spelen weer met 

name veranderingen in de interne werk- en taakverdeling een rol. 

Verder geven de ondernemers zelf ook aan dat investeringen op het terrein van 

sociale innovatie (in elk geval op termijn) leiden tot betere bedrijfsprestaties. De 

baten overtreffen in hun ogen de kosten in ruime mate. Met andere woorden: in 

de ogen van de meeste ondernemers is er een causaal verband tussen investe-

ringen in sociale innovaties en bedrijfsprestaties (waaronder productiviteits-

groei). 

 

Kijken we naar andere opbrengsten van investeringen in sociale innovatie dan de 

ontwikkeling van de productiviteit, dan zien we een relatie tussen de bedrijfsre-

sultaten en investeringen in arbeidstijden en de flexibilisering daarvan. Dit is een 

vorm van sociale innovatie/slimmer werken waar nu nog relatief weinig bedrijven 

aan doen. 

 

Kijken we naar de invloed van de beschikbare instrumenten op de productivi-

teitsgroei, dan blijkt dat de IPC-relaties van SenterNovem over de hele linie de 

hoogste groeicijfers realiseren. Ook de groeicijfers van de Syntensrelaties liggen 

nagenoeg overal hoger dan die van het gemiddelde MKB-bedrijf. De verklaring 

voor deze uitkomst is niet geheel duidelijk. Mogelijk dat de IPC-relaties van Sen-

terNovem en/of de relaties van Syntens andere bedrijfskenmerken hebben dan 

het gemiddelde MKB-bedrijf (bijvoorbeeld qua sector of bedrijfsomvang). 

8.4 De haalbaarheid van de ambities van het IP 

In hoeverre is de ambitie van het IP reëel? 

Er zijn sterke indicaties dat investeringen op het terrein van slimmer werken zich 

vertalen in (onder andere) een groei van de productiviteit. 



 

94  

Als de komende jaren het aantal MKB-ondernemingen dat deelneemt aan slim-

mer werken met een tiende (van alle MKB-ondernemingen) kan worden uitge-

breid dan zou - uitgaande van de antwoorden van de geënquêteerde onderne-

mers - de totale productiviteitsgroei in het MKB met 0,9 procentpunt kunnen 

toenemen. Op basis van CBS-macrogegevens over de gerealiseerde productivi-

teitsgroei in de afgelopen 2 jaar lijkt deze schatting echter iets aan de hoge 

kant. Worden de enquêteresultaten gekoppeld aan deze macrogegevens, dan 

lijkt (op basis van een tentatieve berekening) een toename van de productivi-

teitsgroei met 0,3 à 0,4 procentpunt realiseerbaar. 

Bij beide ramingen moet wel worden opgemerkt dat de doelen die bedrijven had-

den met de investeringen op het terrein van sociale innovatie nog niet volledig 

gerealiseerd zijn. Het is dus mogelijk dat de effecten op langere termijn groter 

zijn. 

 

Wat is er voor nodig om die ambitie te real iseren? 

Uit het onderzoek blijkt, dat er bij veel bedrijven ruimte is voor slimmer werken: 

21 procent van de bedrijven (22.000 bedrijven) doet nog helemaal niets op het 

terrein van sociale innovatie in brede zin en 60 procent (62.000 bedrijven) doet 

nog niets op het terrein van slimmer werken. Beleid gericht op het stimuleren 

van sociale innovatie kan op verschillende groepen bedrijven worden gericht. 

 

Doelgroep 1: bedrijven zonder enige activiteit op het terrein van sociale innova-

tie 

De eerste doelgroep waarop beleid kan worden gericht betreft de bedrijven die in 

de afgelopen 2 jaar geen enkele activiteit op het terrein van sociale innova-

tie/slimmer werken hebben ondernomen. Het gaat hierbij om 21 procent van alle 

MKB-bedrijven, ofwel 22.000 bedrijven. Deze bedrijven zijn als volgt verdeeld: 

− Circa 21.000 bedrijven uit de grootteklasse 5-50, circa 500 uit de grootte-

klasse 50-100 en minder dan 100 in de grootteklasse 100-250. Dit komt neer 

op respectievelijk 22, 9 en 1 procent van alle bedrijven in die grootteklassen. 

− 12.000 in de handel/horeca, 5.000 in de transport/zakelijke dienstverlening, 

3.000 in de industrie en 2.000 in de bouw. Dit komt neer op respectievelijk 

30, 21, 14 en 14 procent van alle bedrijven in de betreffende sectoren. 

 

Indien de overheid via beleidsmaatregelen zou willen proberen om deze groep 

bedrijven te bewegen tot activiteiten op het terrein van sociale innovatie (in bre-

de zin), dan moet worden bedacht dat deze groep eerst zal moeten worden over-

tuigd van de meerwaarde van sociale innovatie. Minstens 80 procent van deze 

bedrijven is namelijk van mening dat sociale innovatie binnen hun bedrijf geen 

meerwaarde zal hebben (zie hoofdstuk 5). Dit betekent dat maximaal 20 procent 

van deze bedrijven - ofwel maximaal 4.400 bedrijven - wel meerwaarde van so-

ciale innovatie ziet. En van deze bedrijven die wel meerwaarde zien heeft in de 

enquête 21 procent (circa 900 bedrijven) aangegeven op korte termijn ook 

daadwerkelijk met sociale innovatie (in brede zin) binnen het bedrijf te willen 

starten. 

 

Resteren ongeveer 3.500 bedrijven uit deze doelgroep, bedrijven die in de afge-

lopen 2 jaar geen enkele activiteit op het terrein van sociale innovatie hebben 

ondernomen maar wel meerwaarde daarvan zien. Het gaat hierbij in hoofdzaak 

om bedrijven met minder dan 50 werkzame personen, waarvan naar schatting de 

helft is te vinden in de handel/horeca. 
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Doelgroep 2: bedrijven met activiteit op het terrein van sociale innovatie in bre-

de zin, maar zonder activiteit op het terrein van slimmer werken 

Het betreft hier circa 40.000 bedrijven, waarvan 38.000 in de grootteklasse 5 tot 

50 (ofwel 40 procent van alle bedrijven uit deze grootteklasse). De overige be-

drijven zijn te vinden in de grootteklasse 50 tot 100 (2.000, ofwel 29 procent) en 

100 of meer (1.000, ofwel 31 procent). 

 

Het betreft hier bedrijven die veranderingen hebben doorgevoerd op HRM-terrein 

(bijvoorbeeld: invoeren functioneringsgesprekken), op het terrein van werkover-

leg, die deeltijdarbeid hebben mogelijk gemaakt, die veranderingen hebben aan-

gebracht in de huisvesting of inrichting van het bedrijf, etc. 

Getracht zou kunnen worden om deze bedrijven - die in principe open staan voor 

veranderingen binnen het bedrijf - te bewegen ook veranderingen aan te bren-

gen in de organisatie van het werk, de taakverdeling, etc. 

 

Doelgroep 3: bedrijven met activiteit op het terrein van slimmer werken 

Het betreft hier circa 41.000 bedrijven, waarvan 36.000 in de grootteklasse 5 tot 

50 (ofwel 38 procent van alle bedrijven uit deze grootteklasse). Van de overige 

bedrijven zijn er 3.000 te vinden in de grootteklasse 50 tot 100 (ofwel 62 pro-

cent van alle bedrijven uit die grootteklasse) en 2.000 in de grootteklasse 100 of 

meer (ofwel 68 procent van alle bedrijven uit die grootteklasse). 

Getracht zou kunnen worden om deze bedrijven opnieuw (continu) te laten kij-

ken naar de organisatie van het werk, de taakverdeling, of meer activiteiten op 

dit terrein te ondernemen. 

 

Het huidige instrumentarium en eventuele aanvull ingen daarop 

Wil men meer bedrijven stimuleren om met slimmer werken aan de slag te gaan 

en/of meer bedrijven daarbij concreet ondersteunen, dan is een logische vraag: 

moet dat gebeuren met de bestaande instrumenten (die eventueel moeten wor-

den uitgebreid of aangepast) of met nieuwe instrumenten? 

 

Zowel vanuit de ondernemers, de betrokken partijen (Syntens en SenterNovem) 

als betrokken brancheorganisaties is er een voorkeur voor een aanpak via de al 

bestaande instrumenten. Er is al zoveel, en nog meer (nieuwe) instrumenten zul-

len de transparantie voor bedrijven naar verwachting niet doen toenemen. 

 

De indruk bestaat echter ook dat bij veel bedrijven de bestaande instrumenten 

(Syntens en SenterNovem) niet goed (of versnipperd) bekend zijn. Meer geïnte-

greerde en samenhangende voorlichting richting bedrijven zou hier uitkomst 

kunnen bieden. 

 

Uitbreidingsmogelijkheden van de bestaande instrumenten zouden bijvoorbeeld 

gezocht kunnen worden in de richting van uitbreiding van de mogelijkheden voor 

bedrijven om met subsidiegelden (ook) commerciële adviseurs in te huren (even-
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tueel met een bepaalde vorm van accreditatie)1. Hierbij zou ook de aanpak van 

Noordrijn-Westfalen kunnen worden gevolgd. Een andere mogelijkheid is om 

specifieke mogelijkheden te creëren voor adviezen die in de kern zijn gericht op 

veranderingen in werkprocessen (slimmer werken). Dit in aanvulling op de al be-

staande trajecten via de Syntensadviseurs (die ook vaak gericht zijn op sociale 

innovatie in brede zin) en de IPC's (die vooral via inspanningen op brancheni-

veau bij bedrijven worden ingezet2, veelal in eerste instantie een technologische 

insteek hebben en die daarbij in de eerste plaats zijn gericht op veranderingen in 

de samenwerking tussen bedrijven). Ook dergelijke innovaties zijn zinvol en dra-

gen bij aan betere bedrijfsprestaties, maar slimmer werken komt minder vanzelf 

tot stand. Het aantal bedrijven dat in de afgelopen jaren veranderingen op dit 

terrein heeft aangebracht is immers kleiner dan het aantal bedrijven dat is bezig 

geweest met sociale innovaties in brede zin. 

 

Een belangrijke les uit de buitenlandse programma's en initiatieven is, dat 

draagvlak bij en betrokkenheid van alle relevante stakeholders belangrijk is. Dit 

betekent dat niet alleen het bedrijfsleven bij verdere initiatieven gericht op sti-

mulering van sociale innovatie een rol moet hebben, maar ook de werknemers en 

hun vertegenwoordigers. 

 

 

1 Binnen de huidige subsidieregelingen bestaan al mogelijkheden om commerciële adviseurs in te 
huren. Zo is het bij de vouchers al mogelijk om 50 procent van de waarde van de generiek vou-
chers in samenwerking met de kennisinstelling bij commerciële partijen te besteden. Ook oc-
trooivouchers kunnen bij commerciële partijen worden besteed. Verder loopt er een pilot waarbij 
vouchers via Syntens bij commerciële partijen besteed kunnen worden. Verder geldt, dat IPC-
subsidies door ondernemers geheel naar eigen inzicht kunnen worden ingezet. In hoeverre deze 
al bestaande mogelijkheden ook voor sociale innovaties (kunnen) worden gebruikt is vooralsnog 
niet duidelijk. 

2 Hiermee wordt gedoeld op het feit dat de behoefte aan een IPC vaak eerst op brancheniveau 
ontstaat. Vervolgens worden in de pré-IPC-fase - die een jaar kan duren - bedrijven geworven 
die mee willen doen in het IPC-traject. In die zin ontstaan IPC-trajecten wat meer 'van boven af’. 
Zijn de deelnemende bedrijven eenmaal bekend en is een IPC gestart, dan hebben bedrijven alle 
ruimte om zelf invulling te geven aan de uitvoering van het IPC-traject. 
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BIJLAGE II Nadere toelichting op afbakening sociale inno-
vatie in brede en slimmer werken 

De afbakening van slimmer werken  in deel II van dit onderzoek - de enquête 

onder bedrijven - is als volgt tot stand gekomen. 

− Alle in de enquête geïnterviewde ondernemers zijn 7 terreinen voorgelegd met 

de vraag of op het betreffende terrein in de afgelopen 2 jaar veranderingen in 

het bedrijf zijn aangebracht. Zo ja, dan is er sprake van sociale innovatie in 

brede zin op het betreffende terrein. 

− Aan ondernemers die op een bepaald terrein veranderingen hebben doorge-

voerd is vervolgens gevraagd wat de aard van die verandering is. Dit is open 

gevraagd en de antwoorden zijn letterlijk in de dataset vastgelegd. 

− Op basis van de gegeven open antwoorden is nagegaan of er op het betref-

fende terrein sprake is van slimmer werken. 

Grofweg is de volgende categorisering gehanteerd. 

 

Veranderingen op het terrein van management 

Geen slimmer werken: 

− Nieuwe directeur 

− Bedrijfsopvolging 

− Herverdeling van taken in het MT 

− Managers die trainingen hebben gevolgd 

− Andere stijl van leidinggeven 

− Andere overlegvormen tussen managers 

− Vervangen van managers in de organisatie 

− Schuiven van managers binnen de organisatie 

− Introductie van nieuwe managementinformatiesystemen 

− Uitbreiden MT 

− Managementveranderingen die samenhangen met ISO-trajecten 

 

Wel slimmer werken: 

− Invoeren nieuwe bedrijfsstructuur of bedrijfsorganisatie, met bijbehorende 

veranderingen in de managementstructuur 

− Samenvoegen van afdelingen 

− Nieuwe managementlaag (bijvoorbeeld bij groei) 

− Verwijderen managementlaag 

− Delegeren van taken en bevoegdheden naar lagere managers 

− Invoeren zelfsturende teams 

− Structuuraanpassingen van specifieke afdelingen (met bijbehorende verande-

ringen in management) 

− Van functioneel gestuurd naar procesgestuurd 

− Van productgericht naar klantgericht werken en managen 

− Invoeren leanmanufacturing 

 

Veranderingen op het terrein van werkoverleg 

Geen slimmer werken (betreft nagenoeg alle gevallen): 

− Minder vergaderen 

− Meer overleg met medewerkers 

− Beter voorbereiden werkoverleg 
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− Beter vastleggen uitkomsten werkoverleg 

− Vaste vergadermomenten 

− Invoeren Intranet 

− Inkorten communicatielijnen 

− Communicatie via interne nieuwsbrieven 

− Nieuwe ICT-middelen (nieuwe telefoons) 

− Trainingen op het terrein van communicatie 

− Etc. 

 

Veranderingen op het terrein van HRM 

Geen slimmer werken (betreft nagenoeg alle gevallen): 

− Invoeren functioneringsgesprekken 

− Inschakelen externe HRM-adviseurs 

− In dienst nemen professionele HRM-functionaris 

− Verbeteren wervings- en selectieprocedure 

− Vastleggen en beschrijven HRM-procedures 

− Scholing en training op HRM-gebied 

− Opzetten en formaliseren HRM-beleid 

− Invoeren medewerkersgesprekken 

− Updaten arbeidsvoorwaarden 

− Etc. 

 

Veranderingen op het terrein van werk- en taakverdeling 

Geen slimmer werken: 

− Invoeren kwaliteitssysteem 

− Schuiven met personeel 

− Beter vastleggen van functies 

− Opleiding van personeel 

− Nieuwe machines 

− Meer automatiseren 

− Herzien functieprofielen 

 

Wel slimmer werken: 

− Herverdelen van werk en taken binnen teams 

− Mensen of taken (anders) clusteren 

− Veranderen van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van medewerkers 

− Splitsen van taken 

− Stroomlijnen en optimaliseren van productie 

− Meer specialisering 

− Herschikken bedrijfsproces 

− Taken en functies samengevoegd 

− Standaardiseren van werkprocessen 

− Mensen op meerdere plekken inzetten 

− Invoeren projectteams 

− Procesgericht werken 

− Invoeren business units 

− Andere procesbewaking op de werkvloer 
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Veranderingen op het terrein van huisvesting en werkplekinrichting 

Geen slimmer werken: 

− Nieuwe beeldschermen, computers 

− Nieuwe machines 

− Betere stoelen, tafels, ander meubilair 

− Nieuw pand 

− Verbouwd pand 

− Verbeteringen op Arboterrein 

− Betere hulpmiddelen 

− Betere gereedschappen 

 

Wel slimmer werken: 

− Inrichten flexibele werkplekken 

− Inrichten andere groepen (naar taken of functies) 

− Mogelijkheden maken voor thuiswerken 

 

Veranderingen op het terrein van arbeidsti jden 

Geen slimmer werken: 

− Inschakeling meer flexibele arbeidskrachten of parttimers 

− Toestaan deeltijdarbeid 

− Tijd voor tijd-regeling 

 

Wel slimmer werken: 

− Invoeren mogelijkheden voor thuiswerken (ook organisatorisch) 

− Geen vaste begin- en eindtijden voor werk, flexibele werktijden 

− Invoeren ploegensysteem 

− Verlengen bedrijfstijd of openingstijden 

− Invoeren zomer- en winterroosters 

 

Veranderingen op het terrein van samenwerking 

Geen slimmer werken: 

− Verbeteren contacten met leveranciers of afnemers 

− Deelnemen aan seminars 

− Delen en uitwisselen van kennis 

− Samenwerken op het terrein van verkoop en marketing 

− Uitbreiden van netwerken 

− ICT-systemen koppelen aan die van partners 

− Samenwerken in het kader van een IPC-project (zonder verdere veranderin-

gen bij de overige aspecten) 

− Samenwerking op subsidiegebied 

− Onderhouden contacten met universiteiten 

 

Wel slimmer werken: 

− Optimaliseren productieproces i.s.m. toeleverancier 

− Processen doorlichten i.s.m. externe adviseur (bijvoorbeeld Syntens) 

− Afstemmen van processen met leveranciers 
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BIJLAGE III Enkele voorbeelden van buitenlandse initiatie-
ven en programma's 

Finland: Well-Being at Work Programme1 

Het Finse Well-Being at Work Programma (looptijd 2000-2003) was een nationaal 

programma, gericht op alle sectoren. Betrokken partners waren de ministeries 

van arbeid (coördinatie), sociale zaken en gezondheid, onderwijs en handel en 

industrie. De doelstelling was het bevorderen van de 'working capacity' en het 

welzijn op het werk van de Finse 'workforce'. 

Achtergrond 

Veranderingen in het werkende leven sinds de jaren negentig van de vorige 

eeuw, zoals bijvoorbeeld door ontwikkelingen in informatietechnologie, vormden 

de drijfveer voor het programma. Van werknemers wordt meer en meer verwacht 

dat zij levenslang leren en nieuwe vaardigheden opdoen. Ook de vergrijzingspro-

blematiek en de maatschappelijke discussie in Finland over problemen met be-

trekking tot kortlopende arbeidscontracten, werkonzekerheid, pesten en stress 

op het werk vormden aanleiding voor het programma. Het programma startte 

vanuit de assumptie dat dergelijke problemen geen individuele problemen zijn, 

maar hun oorzaak kennen in slecht management en een weinig duurzame ar-

beidsorganisatie. 

Accenten 

Het programma besteedde veel aandacht aan informatieverschaffing en versprei-

ding van good practices. Daarnaast werden 173 van de 528 subsidieaanvragen 

van (ontwikkel)projecten op het gebied van 'Well-Being in the Workplace' geho-

noreerd. Vanuit het programma zelf werden 8 onderzoeksprojecten geïnitieerd. 

Het totale budget gedurende de looptijd was bijna € 7 miljoen. 

Uitkomsten 

Uit de evaluatie van het programma bleek dat de toegevoegde waarde van het 

programma vooral lag in het vergroten van het bewustzijn van welzijn op het 

werk. De financieel ondersteunde projecten hadden betrekking op het motiveren 

van werknemers om deel te nemen aan ontwikkeling en op het ankeren ervan in 

de dagelijkse routine en in de organisatorische structuren. Succesvolle projecten 

werden gekenmerkt door coöperatieve en interactieve ontwikkeling, goed leider-

schap en vertrouwen en openheid. Toch was het directe effect van de financiële 

ondersteuning beperkt. Er werd maar een relatief klein deel van het Finse be-

drijfsleven bereikt en de looptijd van de projecten (één jaar) was te kort voor 

langetermijneffectmeting. 

 

Het indirecte effect van het programma was wel groot. Door het trainen van ver-

tegenwoordigers uit verschillende sectoren en actieve informatieverschaffing en 

praktische handreikingen werd een groot deel van het bedrijfsleven bereikt. Indi-

rect effect was er ook op Finse wetgeving, doordat arbeidsorganisaties betrokken 

werden bij het programma. Verschillende aanpassingen in wetten, zoals de 'Em-

 

1 Bron: Ministry of Labour, Finland, www.mol.fi. 
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ployment Contracts Act', de 'Occupational Health Care Act' en de 'Occupational 

Safety and Health Act' werden mogelijk. 

 

De onderzoeksopdrachten die het programma uitzette, brachten bruikbare resul-

taten over bijvoorbeeld de relatie tussen welzijn op de werkvloer en het intellec-

tuele kapitaal van een bedrijf, het zelf kunnen beheren van werktijden als crucia-

le factor voor het voorkomen van burn-outs. De evaluatie bracht evenwel naar 

voren dat de onderzoeken geen duidelijke samenhangende structuur vertoonden. 

Succesfactoren 

Het succes van het programma wordt in de evaluatie toegeschreven aan de dui-

delijke politieke steun door de samenwerking tussen vier ministeries en sociale 

partners, een efficiënte programmaleider en de soepele samenwerking tussen al-

le betrokken partijen. De aandacht voor welzijn op het werk lijkt te beklijven. Zo 

heeft het onderwerp een prominente plaats gekregen in het Finse regeringspro-

gramma én in de ministeriële programma's. De link tussen welzijn op het werk 

en productiviteit werd in het programma zelf niet gelegd, maar dit zou volgens 

de evaluatie in de toekomst wel aan onderzoek onderworpen moeten worden. 

Groot-Brittannië: Investors in People1 

Investors in People (IiP) werd in 1990 ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk. IiP 

is een nationale standaard voor goed werkgeverschap. Het is een instrument 

waarmee ondernemingen hun strategische doelen kunnen vertalen naar hun me-

dewerkers. Voor werkgevers is het belangrijk dat er inzetbare, capabele en ge-

motiveerde mensen werken in hun organisatie. Mensen die enthousiast zijn, be-

grijpen waar de organisatie heen wil en die daar hun eigen specifieke bijdrage 

aan leveren. Investors in People biedt een organisatie een aantal stappen om 

continue verbetering op gang te brengen (of te continueren) in de organisatie. 

De kern van het proces van Investors in People is de 'Standaard'. Dit is een 

praktisch model waarbij aan de hand van 10 indicatoren getoetst wordt hoe de 

organisatie scoort. De indicatoren geven inzicht in de mate waarin ambities en 

doelen van organisatie, team en individu op elkaar zijn afgestemd en doelgericht 

worden vertaald naar ontwikkelingsinspanningen. Na deze nulmeting volgen de 

drie stappen: plannen, uitvoeren, beoordelen. Het traject om Investor in People 

te worden duurt in de eerste cyclus zo'n een tot twee jaar. 

I iP in Nederland 

Inmiddels zijn er zo'n 60.000 (aankomende) Britse IiP-organisaties. Na de posi-

tieve resultaten van een Nederlandse pilot (1998) is op initiatief van het Ministe-

rie van Economische Zaken op 6 september 2000 de organisatie Investors in Pe-

ople Nederland opgericht. Investors in People is gestaag groeiende in Nederland. 

In 2008 zijn er 300 (aankomende) IiP-organisaties. 

Effecten 

Inmiddels zijn ook de effecten van IiP in Nederland duidelijk. Uit evaluatieonder-

zoek blijken o.a. de volgende effecten: betere onderlinge communicatie, een gro-

tere motivatie en betrokkenheid van medewerkers en daling van het ziektever-

 

1 Bron: Investors in People Nederland BV, www.iipnl.nl. 
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zuim. Redenen om met IiP te beginnen zijn het creëren van verbinding en struc-

tuur in personeelsbeleid én een verbetering van de focus op organisatiedoelen. 

Dezelfde effecten die hierboven worden beschreven blijken uit ander onderzoek. 

Zo blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam (2004) dat IiP een 

sterke invloed heeft op de mate van betrokkenheid en inzetbaarheid van men-

sen. Dit is een belangrijke drijvende kracht achter de 'service-profit-chain'. Dit 

wordt ook bewezen in Engels onderzoek van 2004, waaruit blijkt dat IiP het ren-

dement op investeringen in ontwikkeling verdubbelt. 

 





 

 109 

BIJLAGE IV Enkele voorbeelden van bedrijven die door 
Syntens zijn geadviseerd 

Voorbeeld 1: drukkerij 

Het bedrijf en de problematiek 

De drukkerijen is opgericht in 1784 en bestaat dus al 225 jaar. De directie be-

staat uit twee broers die tevens eigenaar zijn en een commercieel directeur. Op 

initiatief van de commercieel directeur werd in 2006 contact gelegd met een 

Syntensadviseur. De grafische sector in het algemeen stond al tientallen jaren 

onder druk en het bedrijf zelf bevond zich al jaren in een situatie van meegaan 

in de waan van de dag. Het managementteam had geen helikopterview en was 

vaak operationeel bezig. Er was een gebrek aan structuur maar men kon de vin-

ger niet op de zere plek leggen. Er waren bovendien flinke uitdagingen op perso-

neelsvlak. Het bedrijf had dertig medewerkers, waarvan met 2 mensen conflicten 

bestonden. 

 

Veranderingen 

Op advies van Syntens is gestart met een nulmeting, die vervolgens als uit-

gangspunt werd genomen. Door onder andere het toetsen en vastleggen van de 

competenties werd de vinger snel op de zere plek gelegd. Vervolgens werd er 

een concreet actieplan gemaakt. Via Syntens werden verschillende leergangen 

gevolgd, er werd een creatieve sessie ingezet en er werd gebruikgemaakt van 

kennisinstellingen. Het was van belang om daadkracht te tonen en meer vanuit 

een helikopterview naar het bedrijf te kijken (uitstijgen boven het bedrijf). Mede 

vanwege het feit dat het bedrijf zich door Syntens liet adviseren werd het ver-

trouwen van de bank gewonnen voor een investering in een nieuwe drukpers. 

Ook werd aandacht besteed aan procesverbetering door toepassing van ICT: met 

een nieuw opgezet drukwerkportaal gaan orders nu sneller de organisatie door. 

Op personeelsvlak werd meer bewust gekeken naar de levensfase van medewer-

kers. Inmiddels is in 2007 30% meer omzet behaald met 3 medewerkers minder 

dan voorheen. Voor de inzet van slimmer werken zat het resultaat rond het nul-

punt. Nu wordt weer winst gemaakt. 

 

 

Voorbeeld 2: containerbedrijf 

Het bedrijf en de problematiek 

Het bedrijf is een full-service bedrijf op het gebied van containers: opslag, on-

derhoud en reparaties, verkoop en leasing. Het bedrijf bevond zich in een groei-

fase (groei van 2 naar 600 containers en van 20 naar 60 medewerkers). De ei-

genaar realiseerde zich dat het bedrijf niet kon groeien met dezelfde mensen en 

hetzelfde materiaal. Punten van zorg waren op dat moment vooral de motivatie 

van medewerkers, het gebrek aan de betrokkenheid van het personeel, hun be-

leving van het werk en het lage opleidingsniveau van de medewerkers. De eige-

naar had een duidelijk idee over omgegaan moest worden met groei en de voor-

waarden waaronder deze groei moest plaatsvinden. Naar extern advies was hij 

Hoff niet op zoek, maar toen Syntens gratis advies bood besloot hij hiervan ge-

bruik te maken. Ergens was er de behoefte aan een klankbord voor zijn ideeën. 
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Veranderingen 

De eigenaar volgde zijn eigen koers in het leiden van zijn bedrijf, maar vond in 

de Syntensadviseur een goed klankbord. Duidelijkheid naar medewerkers toe, in 

positieve en negatieve boodschappen, het tussen de mensen in staan als direc-

teur (dus ook zelf de cursus heftruckchauffeur volgen) en het goede voorbeeld 

geven, zijn aspecten van die koers. Daarnaast werd in de organisatiestructuur 

een extra laag aangebracht: er is per 7 medewerkers één afdelingsverantwoor-

delijke aangewezen. 

 

 

Voorbeeld 3: de producent van hightech fietswielen 

Het bedrijf en de problematiek 

Het bedrijf ontwikkelt en produceert hightech wielen en wielapparatuur voor fiet-

sen. Het bedrijf voelde anno 1999 de hete adem van China. De 70 medewerkers 

van het bedrijf waren loyaal, maar er zat weinig beweging in. Het management 

besloot om de concurrentie uit China niet als bedreiging te zien maar om te zet-

ten in een kans. Het bedrijf zette een poot op in China voor de standaardproduc-

tie en ging in Nederland met minder medewerkers aan de gang als kenniscen-

trum, R&D-afdeling en customer service provider. De directie wist waar ze heen 

wilde met het bedrijf, maar het personeel deelde de nieuwe koers niet. Bij het 

uitvoeren van deze plannen riep het bedrijf de hulp in van Syntens (als klank-

bord). 

 

Veranderingen 

Bij het bedrijf lag het accent bij de veranderingen op het herijken van gedachten 

en het concretiseren van gevoelens over de te varen koers: strategische innova-

tie. Syntens wordt als klankbord gebruikt bij het vertalen van de herijkte visie en 

missie van het bedrijf naar de organisatie. Momenteel wordt de organisatiestruc-

tuur in lijn gebracht met de visie en missie en probeert men actief de visie en 

missie leesbaar te maken op de vloer. De directie komt nu dagelijks op de werk-

vloer. Met hulp van Syntens wordt nu ook gekeken naar competentiemanage-

ment binnen het bedrijf. 

Het aantal werknemers is gedaald van 70 naar 35 (25 oude en 10 nieuwe). 

Werkprocessen zijn anders ingericht (van serieproductie voor de wereldmarkt, 

naar specifiek producten maken). Er is nu meer dynamiek, meer uitbesteding en 

meer flexibiliteit. 

 

 

Voorbeeld 4: het gastechnische bedrijf 

Het bedrijf en de problematiek 

Het bedrijf ontplooit activiteiten in gastechniek, lastechniek, snijtechniek, weer-

standtechniek, service, onderhoud en NEN-keuringen op locatie. Het bedrijf heeft 

in korte tijd zes directeurswisselingen gehad. Hierdoor is er totaal geen vertrou-

wen van de medewerkers in de directie en is de sfeer in het bedrijf slecht. 

De zittende directeur staat nu enige tijd aan het roer en is actief op zoek gegaan 

naar extern advies. Er zijn voor hem als directeur twee grote probleemvelden. 

Ten eerste verloopt de communicatie binnen het bedrijf moeizaam vanwege de 

vele buitendienstmedewerkers. Daarnaast speelt voor hem het vergrijzingspro-

bleem. Meer specifiek speelt voor hem de vraag hoe mensen te interesseren voor 

techniek en hoe ervoor te zorgen dat medewerkers blijven. Hij heeft Syntens in 

de arm genomen met name vanwege de onafhankelijkheid en is met hulp van 
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Syntens begonnen met het houden van een nulmeting. De nulmeting gaf aan dat 

het bedrijf er qua werksfeer en communicatie op een absoluut nulpunt stond. 

 

Veranderingen 

Het bedrijf is nu vooral bezig puin te ruimen. De directeur is na de nulmeting be-

gonnen met de organisatie van maandelijkse 'servicedagen': een werkoverleg dat 

voorheen vanuit verkoop werd gevoerd, maar waar nu iedere keer een technisch 

probleem centraal staat. Medewerkers vullen zelf de agenda van het overleg in. 

De directeur treedt op als 'meewerkend voorman'. Verder vindt er een jaarlijkse 

presentatie van plannen en de resultaten van het afgelopen jaar plaats en pro-

beert het management de medewerkers meer te betrekken bij de besluitvorming. 

Op personeelsvlak probeert het management te werken aan het bieden van een 

duidelijker perspectief in functioneringsgesprekken. Met deze maatregelen hoopt 

de directeur de sfeer en de communicatielijnen te verbeteren om van daaruit 

weer kleine stappen te kunnen maken. Bedoeling is om elke paar jaar een me-

ting uit te voeren en na te gaan of er werkelijk verbetering behaald wordt. Een 

tweede meting heeft inmiddels laten zien dat er sprake is van verbetering. Er 

worden minder fouten gemaakt, er wordt beter gewerkt en er wordt meer van 

elkaar geleerd. 
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BIJLAGE V Detailtabellen naar sector en grootteklasse 

In deze bijlage is een aantal detailtabellen opgenomen met uitkomsten naar sec-

tor en grootteklasse. Deze tabellen zijn een aanvulling op de bevindingen uit 

hoofdstuk 5 en hebben betrekking op het totale MKB. 

 

De aard van de ondernomen activiteiten in de afgelopen 2 jaar 

Tabel 25 Aard van de doorgevoerde veranderingen in de afgelopen 2 jaar, in procenten 

van alle bedrijven per grootteklasse 

 Aandeel in procenten van de bedrij-

ven per grootteklasse 

Omschrijving 5-50 50-100 100-250 

Sociale innovatie in brede zin    

− aanpassen manier van managen 48 74 84 

− aanpassen interne communicatie 37 60 67 

− aanpassen HRM-/personeelsbeleid 27 55 58 

− aanpassen interne werk- en taak-

verdeling 

39 60 69 

− aanpassen werkplekinrichting 37 51 56 

− aanpassen arbeidstijden of flexibili-

seren daarvan 

18 21 32 

− aanpassen samenwerking met ke-

tenpartners, kennisinstellingen etc. 

34 35 45 

− alle bedrijven met veranderingen 78 91 99 

    

Slimmer werken    

− aanpassen manier van managen 18 29 34 

− aanpassen interne communicatie 0 0 0 

− aanpassen HRM-/personeelsbeleid 2 5 5 

− aanpassen interne werk- en taak-

verdeling 

21 36 41 

− aanpassen werkplekinrichting 2 6 10 

− aanpassen arbeidstijden of flexibili-

seren daarvan 

11 18 23 

− aanpassen samenwerking met ke-

tenpartners, kennisinstellingen etc. 

4 1 5 

− alle bedrijven met veranderingen 38 62 68 
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Tabel 26 Aard van de doorgevoerde veranderingen in de afgelopen 2 jaar, in procenten 

van de bedrijven per sector 

Omschrijving Aandeel in procenten van de bedrijven 

per sector 

 Industrie Bouw Handel, 

horeca 

Trans-

port, 

diensten 

Sociale innovatie in brede zin     

− aanpassen manier van managen 57 49 40 63 

− aanpassen interne communicatie 46 47 26 52 

− aanpassen HRM-/personeels-

beleid 

29 26 23 40 

− aanpassen van de interne werk- 

en taakverdeling 

46 36 31 54 

− aanpassen werkplekinrichting 49 36 31 45 

− aanpassen arbeidstijden of flexi-

biliseren daarvan 

24 8 19 22 

− aanpassen samenwerking met 

ketenpartners, kennisinstellingen 

etc. 

26 27 40 34 

− alle bedrijven met veranderingen 80 86 70 86 

     

Slimmer werken     

− aanpassen manier van managen 19 18 17 22 

− aanpassen interne communicatie 0 0 0 0 

− aanpassen HRM-

/personeelsbeleid 

3 3 0 3 

− aanpassen van de interne werk- 

en taakverdeling 

34 22 17 24 

− aanpassen werkplekinrichting 8 0 3 0 

− aanpassen arbeidstijden of flexi-

biliseren daarvan 

20 0 11 13 

− aanpassen samenwerking met 

ketenpartners, kennisinstellingen 

etc. 

0 3 5 3 

− alle bedrijven met veranderingen 46 33 36 46 
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De voornemens voor 2009 

Tabel 27 Bedrijven die van plan zijn in 2009 te investeren in sociale innovatie, in procen-

ten van alle bedrijven per grootteklasse 

 Aandeel in procenten van de bedrij-

ven per grootteklasse 

Omschrijving 5-50 50-100 100-250 

Sociale innovatie in brede zin    

Type verandering    

− aanpassen manier van managen 27 46 54 

− aanpassen interne communicatie 32 51 51 

− aanpassen HRM-/personeelsbeleid 26 46 49 

− aanpassen interne werk- en taak-

verdeling 

31 42 57 

− aanpassen werkplekinrichting 18 18 33 

− aanpassen arbeidstijden of flexibili-

seren daarvan 

17 14 25 

− aanpassen samenwerking met keten-

partners, kennisinstellingen etc. 

32 37 54 

    

Slimmer werken    

Type verandering    

− aanpassen manier van managen 47 56 56 

− aanpassen interne communicatie 54 59 52 

− aanpassen HRM-/personeelsbeleid 38 45 56 

− aanpassen interne werk- en taak-

verdeling 

44 48 61 

− aanpassen werkplekinrichting 27 21 35 

− aanpassen arbeidstijden of flexibili-

seren daarvan 

24 17 29 

− aanpassen samenwerking met ke-

tenpartners, kennisinstellingen etc. 

45 44 60 
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Tabel 28 Bedrijven die van plan zijn in 2009 te investeren in sociale innovatie, in procen-

ten van de bedrijven per sector 

Omschrijving Aandeel in procenten van de bedrijven 

per sector 

 Industrie Bouw Handel, 

horeca 

Trans-

port, 

diensten 

Sociale innovatie in brede zin     

Type verandering     

− aanpassen manier van managen 38 23 22 37 

− aanpassen interne communicatie 43 22 31 37 

− aanpassen HRM-/personeels-

beleid 

36 22 23 31 

− aanpassen interne werk- en 

taakverdeling 

44 22 25 42 

− aanpassen werkplekinrichting 35 22 14 16 

− aanpassen arbeidstijden of flexi-

biliseren daarvan 

18 13 11 26 

− aanpassen samenwerking met 

ketenpartners, kennisinstellingen 

etc. 

37 27 28 42 

     

Slimmer werken     

Type verandering     

− aanpassen manier van managen 46 47 39 59 

− aanpassen interne communicatie 57 28 62 54 

− aanpassen HRM-/personeels-

beleid 

26 28 39 48 

− aanpassen interne werk- en 

taakverdeling 

57 46 32 54 

− aanpassen werkplekinrichting 46 30 30 16 

− aanpassen arbeidstijden of flexi-

biliseren daarvan 

25 20 16 32 

− aanpassen samenwerking met 

ketenpartners, kennisinstellingen 

etc. 

57 45 40 47 
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De invloed van de recessie 

Tabel 29 Het effect van recessie op de prioriteit om te investeren in 'harde' innovaties en 

sociale innovaties, in procenten van alle bedrijven 

Omschrijving Meer priori-

teit 

Gelijke prio-

riteit 

Minder prio-

riteit 

Bedrijven met sociale innovatie in brede zin 

 Investeringen in 'harde' innovaties 

Alle MKB-bedrijven 21 61 18 

Naar grootteklasse    

− 5 tot 50 werknemers 21 61 18 

− 50 tot 100 werknemers 22 58 19 

− 100 tot 250 werknemers 26 62 13 

Naar sector    

− Industrie 17 62 21 

− Bouw 11 73 16 

− Handel en horeca 27 52 21 

− Transport en dienstverlening 21 67 12 

 Investeringen in sociale innovaties 

Alle MKB-bedrijven 26 62 12 

Naar grootteklasse    

− 5 tot 50 werknemers 25 62 13 

− 50 tot 100 werknemers 41 54 4 

− 100 tot 250 werknemers 38 60 1 

Naar sector    

− Industrie 24 60 16 

− Bouw 36 54 10 

− Handel en horeca 20 67 13 

− Transport en dienstverlening 30 59 11 

Bedrijven met slimmer werken 

 Investeringen in 'harde' innovaties 

Alle MKB-bedrijven 34 64 2 

Naar grootteklasse    

− 5 tot 50 werknemers 35 65 0 

− 50 tot 100 werknemers 22 56 18 

− 100 tot 250 werknemers 28 60 12 

Naar sector    

− Industrie 13 82 5 

− Bouw 31 67 2 

− Handel en horeca 44 55 0 

− Transport en dienstverlening 32 65 2 

 Investeringen in sociale innovaties 

Alle MKB-bedrijven 30 65 5 

Naar grootteklasse    

− 5 tot 50 werknemers 28 66 5 

− 50 tot 100 werknemers 43 51 6 

− 100 tot 250 werknemers 42 56 1 

Naar sector (totale populatie)    

− Industrie 30 63 7 

− Bouw 43 46 11 

− Handel en horeca 18 75 7 

− Transport en dienstverlening 40 60 1 
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BIJLAGE VI Het aantal bedrijven naar sector en grootte-
klasse 

Bij de berekening van het absolute aantal bedrijven met en zonder activiteiten 

op het terrein van sociale innovatie is als uitgangspunt gehanteerd het aantal 

bedrijven volgens het CBS (Statline). Hierbij is een bedrijf gedefinieerd als de 

feitelijke transactor in het productieproces die wordt gekenmerkt door zelfstan-

digheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden 

van zijn producten aan derden. 

Tabel 30 Het aantal bedrijven naar grootteklasse, per 1 januari 2008 

 Aantal werkzame personen 

 5-10  10-20 20-50 50-100 100-150 150-200 200-250 Totaal 

Industrie 5.520 4.155 3.445 1.220 430 230 135 15.135 

Bouw 6.015 4.085 2.700 620 155 85 45 13.705 

Handel 16.54

5 

8.220 4.905 1.180 310 145 90 31.395 

Horeca 5.725 2.335 905 150 25 15 10 9.165 

Vervoer, 

communi-

catie 

2.780 1.905 1.610 525 125 80 45 7.070 

Financiële 

instellingen 

1.390 620 360 140 45 25 10 2.590 

Zakelijke 

dienstver-

lening 

11.07

0 

6.790 4.560 1.475 370 220 110 24.595 

Totaal 49.04

5 

28.110 18.485 5.310 1.460 800 445 103.655 

 Bron: Statline, CBS. 

Op basis van deze gegevens is de volgende indeling afgeleid: 

Tabel 31 Het aantal bedrijven naar grootteklasse, per 1 januari 2008 

 Aantal werkzame personen 

Sector 5-50 50-100 100-250 Totaal 

Industrie 13.120 1.220 795 15.135 

Bouw 12.800 620 285 13.705 

Handel en horeca 38.635 1.330 595 40.560 

Transport en dienstverle-

ning 

31.085 2.140 1.030 34.255 

Totaal 95.640 5.310 2.705 103.655 
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BIJLAGE VII Uitkomsten regressieanalyse 

Inleiding 

In aanvulling op de analyse van een groot aantal tabellen is een tweede analyse 

op de dataset verricht, waarin de antwoorden van bedrijven zoals verzameld in 

de enquête zijn vastgelegd. In deze aanvullende analyse is specifiek gekeken in 

hoeverre er relaties bestaan tussen activiteiten die bedrijven wel of niet doen op 

het terrein van innovatie en verschillende vormen van bedrijfsprestaties. Bij deze 

aanvullende analyses is gebruik gemaakt van regressieanalyses. 

 

Te verklaren variabelen 

Voor de volgende vier te verklaren variabelen waarvoor in de enquête gegevens 

zijn verzameld zijn vergelijkingen geschat: 

− groei/afname van het bedrijfsresultaat (in %1) 

− groei/afname van de omzet (in %) 

− groei/afname van de productiviteit (in %) 

− groei/afname van de werkgelegenheid (in %) 

 

Verklarende variabelen 

Als verklarende variabelen zijn gehanteerd: 

− investeringen in nieuwe producten of diensten2 

− doorgevoerde vernieuwingen/verbeteringen op het terrein van technologie en 

ICT 

− doorgevoerde vernieuwingen in relaties met leveranciersof afnemers 

− doorgevoerde vernieuwingen/verbeteringen op het terrein van management 

− doorgevoerde vernieuwingen/verbeteringen op het terrein van interne com-

municatie 

− doorgevoerde vernieuwingen/verbeteringen op het terrein van HRM-

/personeelsbeleid 

− doorgevoerde vernieuwingen/verbeteringen in de interne werk- en taakverde-

ling 

− doorgevoerde vernieuwingen/verbeteringen op het terrein van werkplekinrich-

ting 

− doorgevoerde vernieuwingen/verbeteringen op het terrein van arbeidstijden of 

de flexibilisering daarvan 

− doorgevoerde vernieuwingen/verbeteringen op het terrein van samenwerking 

met ketenpartners of kennisinstellingen. 

Voor al deze variabelen zijn in de enquête antwoorden vastgelegd als ja of nee. 

Bij de regressieanalyses is gebruik gemaakt van dummy's. 

 

Daarnaast zijn in de enquête 3 MKB-grootteklassen onderscheiden: 5 tot 50 

werknemers, 50 tot 100 werknemers en 100 of meer werknemers. Voor de eer-

 

1 In de enquête is gevraagd naar een schatting van de groei/afname van de outputvariabelen over 
de afgelopen 2 jaar. Over deze zelfde periode is ook informatie verzameld over de verschillende 
innovatieactiviteiten. 

2 Ook hier gaat het om verbeteringen/veranderingen die een bedrijf in de afgelopen 2 jaar op het 
betreffende terrein heeft doorgevoerd. 
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ste 2 grootteklassen zijn dummy's gehanteerd (waardoor dus de invloed in kaart 

wordt gebracht van grootteklasse ten opzichte van de grootste MKB-bedrijven). 

 

In de rest van deze bijlage worden de uitkomsten van een aantal ramingen ge-

presenteerd. Eerst uitgaande van sociale innovatie in brede zin, vervolgens uit-

gaande van slimmer werken. De uitkomsten moeten met de nodige voorzichtig-

heid worden geïnterpreteerd. In de geschatte vergelijkingen zijn geen 'mooie' 

continue variabelen opgenomen, maar dichotome (ja/nee) variabelen. Hiermee is 

de kans dat echt mooie schattingsresultaten worden bereikt niet zo groot. Bo-

vendien zeggen dergelijke schattingen op zich nog niets over de causale relaties; 

er wordt simpelweg een statistische relatie opgespoord. Mede vanwege deze 

kanttekeningen worden de uitkomsten van de ramingen gekoppeld aan informa-

tie over kengetallen over gemiddelde bedrijfsprestaties voor verschillende groe-

pen ondernemers. 

Sociale innovatie in brede zin 

De volgende tabellen bevatten de uitkomsten voor de ramingen uitgaande van 

sociale innovatie in brede zin. 

Tabel 32 Ontwikkeling bedrijfskengetallen in de afgelopen 2 jaar, gemiddelde verande-

ring in %, naar bedrijven die wel en niet aan sociale innovatie in brede zin heb-

ben gedaan 

Omschrijving Zonder sociale  

innovatie 

Met sociale  

innovatie 

Bedrijfsresultaat 3 11 

Omzet 5 12 

Productiviteit 2 11 

Werkgelegenheid 0 10 

 

De relatie tussen innovatie en bedrij fsresultaat 

Tabel 33 Resultaten regressieanalyse: relatie tussen innovatie en ontwikkeling bedrijfsre-

sultaat in de afgelopen 2 jaar 

Model R=0,266; R2=0,071; Adj. R2= 0,046; 

St. Error = 63,765 

 Coëfficiënt Std. Error T Sig. 

Constante -3,310 7,554 -0,438 0,661 

HRM 17,311 6,294 2,750 0,006 

Arbeidstijden 12,482 6,903 1,808 0,071 

SenterNovem 24,042 7,713 3,117 0,002 
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De relatie tussen innovatie en omzet 

Tabel 34 Resultaten regressieanalyse: relatie tussen innovatie en ontwikkeling omzet in 

de afgelopen 2 jaar 

Model R=0,254; R2=0,065; Adj. R2= 0,041; 

St. Error = 34,937 

 Coëfficiënt Std. Error T Sig. 

Constante 4,642 3,874 1,168 0,243 

SenterNovem 11,110 4,063 2,734 0,006 

 

De relatie tussen innovatie en productivite it 

Tabel 35 Resultaten regressieanalyse: relatie tussen innovatie en ontwikkeling producti-

viteit in de afgelopen 2 jaar 

Model R=0,299; R2=0,090; Adj. R2= 0,063; 

St. Error = 18,755 

Constante 3,392 2,216 1,531 0,127 

Nieuwe producten of diensten 3,417 1,973 1,732 0,084 

Nieuwe technologie of ICT 4,456 2,236 1,993 0,047 

Werk- en taakverdeling 3,817 2,007 1,902 0,058 

5 tot 50 werknemers -7,610 2,418 -3,148 0,002 

100 of meer werknemers -5,880 2,626 -2,239 0,026 

 

De relatie tussen innovatie en werkgelegenheid 

Tabel 36 Resultaten regressieanalyse: relatie tussen innovatie en ontwikkeling werkgele-

genheid in de afgelopen 2 jaar 

Model R=0,263; R2=0,069; Adj. R2= 0,047; 

St. Error = 43,437 

 Coëfficiënt Std. Error T Sig. 

Constante 0,403 4,687 0,086 0,931 

Interne communicatie 7,811 4,045 1,931 0,054 

Werktijden 10,937 4,448 2,459 0,014 

Samenwerking -6,444 3,886 -1,658 0,098 

5 tot 50 werknemers -12,357 4,998 -2,472 0,014 

100 of meer werknemers -10,610 5,254 -2,019 0,044 

SenterNovem 14,271 4,845 2,945 0,003 
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Slimmer werken 

De volgende tabellen bevatten vergelijkbare uitkomsten voor de ramingen uit-

gaande van slimmer werken. 

Tabel 37 Ontwikkeling bedrijfskengetallen in de afgelopen 2 jaar, gemiddelde verande-

ring in %, naar bedrijven die wel en niet aan slimmer werken hebben gedaan 

Omschrijving Zonder sociale  

innovatie 

Met sociale  

innovatie 

Bedrijfsresultaat 2 18 

Omzet 7 15 

Productiviteit 5 14 

Werkgelegenheid 6 11 

 

De relatie tussen innovatie en bedrij fsresultaat 

Tabel 38 Resultaten regressieanalyse: relatie tussen innovatie en ontwikkeling bedrijfsre-

sultaat in de afgelopen 2 jaar 

Model R=0,231; R2=0,053; Adj. R2= 0,028; 

St. Error = 64,367 

 Coëfficiënt Std. Error T Sig. 

Constante 2,118 7,218 0,293 0,769 

Interne communicatie 49,102 25,480 1,927 0,055 

Arbeidstijden 13,490 7,832 1,722 0,086 

SenterNovem 21,781 7,591 2,869 0,004 

 

De relatie tussen innovatie en omzet 

Tabel 39 Resultaten regressieanalyse: relatie tussen innovatie en ontwikkeling omzet in 

de afgelopen 2 jaar 

Model R=0,218; R2=0,047; Adj. R2= 0,024; 

St. Error = 35,256 

 Coëfficiënt Std. Error T Sig. 

Constante 7,999 3,757 2,129 0,034 

Nieuwe technologie of ICT 7,778 3,738 2,081 0,038 

SenterNovem 11,982 4,015 2,984 0,003 
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De relatie tussen innovatie en productivite it 

Tabel 40 Resultaten regressieanalyse: relatie tussen innovatie en ontwikkeling producti-

viteit in de afgelopen 2 jaar 

Model R=0,295; R2=0,087; Adj. R2= 0,060; 

St. Error = 18,781 

Constante 4,613 2,103 2,194 0,029 

Nieuwe producten of diensten 3,871 1,956 1,979 0,048 

Nieuwe technologie of ICT 6,292 2,137 2,945 0,003 

5 tot 50 werknemers -6,762 2,406 -2,811 0,005 

100 of meer werknemers -4,713 2,599 -1,813 0,070 

 

De relatie tussen innovatie en werkgelegenheid 

Tabel 41 Resultaten regressieanalyse: relatie tussen innovatie en ontwikkeling werkgele-

genheid in de afgelopen 2 jaar 

Model R=0,247; R2=0,061; Adj. R2= 0,039; 

St. Error = 43,622 

 Coëfficiënt Std. Error T Sig. 

Constante 5,167 4,404 1,173 0,241 

Interne communicatie 34,397 16,952 2,029 0,043 

HRM -16,422 9,704 -1,692 0,091 

Werktijden 16,155 5,039 3,206 0,001 

5 tot 50 werknemers -9,543 5,007 -1,906 0,057 

SenterNovem 12,117 4,800 2,524 0,012 
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BIJLAGE VIII Detailtabellen voor relaties van Syntens en 
SenterNovem 

In deze bijlage is een aantal detailtabellen opgenomen met uitkomsten voor de 

geënquêteerde relaties van Syntens en SenterNovem. Deze tabellen zijn een 

aanvulling op de bevindingen uit hoofdstuk 7. 

 

De aard van de ondernomen activiteiten in de afgelopen 2 jaar 

Tabel 42 Aard van de doorgevoerde veranderingen in de afgelopen 2 jaar, in procenten 

van alle bedrijven per populatie 

 Aandeel in procenten van de bedrij-

ven per populatie 

Omschrijving Syntens SenterNovem MKB 

Sociale innovatie in brede zin    

− aanpassen manier van managen 78 71 51 

− aanpassen interne communicatie 54 54 39 

− aanpassen HRM-/personeelsbeleid 45 37 30 

− aanpassen interne werk- en taak-

verdeling 

57 59 41 

− aanpassen werkplekinrichting 46 53 39 

− aanpassen arbeidstijden of flexibili-

seren daarvan 

23 21 19 

− aanpassen samenwerking met ke-

tenpartners, kennisinstellingen etc. 

57 64 35 

− alle bedrijven met veranderingen 95 94 79 

    

Slimmer werken    

− aanpassen manier van managen 34 37 19 

− aanpassen interne communicatie 3 2 0 

− aanpassen HRM-/personeelsbeleid 4 3 2 

− aanpassen interne werk- en taak-

verdeling 

38 37 22 

− aanpassen werkplekinrichting 3 7 2 

− aanpassen arbeidstijden of flexibili-

seren daarvan 

15 15 12 

− aanpassen samenwerking met ke-

tenpartners, kennisinstellingen etc. 

5 6 4 

− alle bedrijven met veranderingen 65 63 40 
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Het aantal ondernomen activiteiten 

Tabel 43 Het aantal terreinen waarop de afgelopen 2 jaar activiteiten zijn ontplooid, in 

procenten van alle bedrijven per populatie 

 Aandeel in procenten van de bedrij-

ven per populatie 

Omschrijving Syntens SenterNovem MKB 

Aantal terreinen, in brede zin    

− 0 5 6 21 

− 1 9 11 20 

− 2 14 14 11 

− 3 18 15 14 

− 4 20 19 14 

− 5 21 17 12 

− 6 8 14 6 

− 7 5 5 3 

− gemiddeld aantal terreinen met ver-

anderingen per bedrijf 

3,6 3,6 2,5 

    

Aantal terreinen, slimmer werken    

− 0 35 37 60 

− 1 39 30 24 

− 2 19 22 13 

− 3 5 10 2 

− 4 2 1 1 

− 5 0 0 0 

− 6 0 0 0 

− 7 0 0 0 

− gemiddeld aantal terreinen met ver-

anderingen per bedrijf 

1,0 1,1 0,6 
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De voornemens voor 2009 

Tabel 44 Bedrijven die van plan zijn in 2009 te investeren in sociale innovatie, in procen-

ten van alle bedrijven per populatie 

 Aandeel in procenten van de bedrij-

ven per populatie 

Omschrijving Syntens SenterNovem MKB 

Sociale innovatie in brede zin    

Type verandering    

− aanpassen manier van managen 40 38 29 

− aanpassen interne communicatie 41 38 33 

− aanpassen HRM-/personeelsbeleid 40 29 27 

− aanpassen interne werk- en taak-

verdeling 

44 52 33 

− aanpassen werkplekinrichting 21 32 18 

− aanpassen arbeidstijden of flexibili-

seren daarvan 

17 17 17 

− aanpassen samenwerking met ke-

tenpartners, kennisinstellingen etc. 

56 67 33 

− alle bedrijven met investeringsplan-

nen 

79 89 59 
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Tabel 45 Het aantal terreinen waarop bedrijven in 2009 activiteiten willen ontplooien, in 

procenten van alle bedrijven per populatie 

 Aandeel in procenten van de bedrij-

ven per populatie 

Omschrijving Syntens SenterNovem MKB 

Aantal terreinen    

− 0 21 11 41 

− 1 11 18 12 

− 2 20 19 14 

− 3 13 22 8 

− 4 13 10 10 

− 5 14 11 8 

− 6 5 6 3 

− 7 3 3 4 

− gemiddeld aantal terreinen met ver-

anderingen per bedrijf 

2,5 2,7 1,9 

 

De invloed van de recessie 

Tabel 46 Het effect van recessie op de prioriteit om te investeren in 'harde' innovaties en 

sociale innovaties, in procenten van alle bedrijven per populatie 

Omschrijving Meer 

prioriteit 

Gelijke 

prioriteit 

Minder 

prioriteit 

Bedrijven met sociale innovatie in 

brede zin 

   

 Investeringen in 'harde' innovaties 

Totale MKB 21 61 18 

Relaties Syntens 28 50 22 

IPC-relaties SenterNovem 28 55 15 

 Investeringen in sociale innovaties in 

brede zin 

Totale MKB 26 62 12 

Relaties Syntens 40 54 5 

IPC-relaties SenterNovem 25 64 7 

    

Bedrijven met slimmer werken    

 Investeringen in 'harde' innovaties 

Totale MKB 34 64 2 

Relaties Syntens 27 47 26 

IPC-relaties SenterNovem 26 53 20 

 Investeringen in sociale innovaties 

Totale MKB 30 65 5 

Relaties Syntens 44 50 6 

IPC-relaties SenterNovem 29 59 10 
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De effecten van sociale innovatie volgens de ondernemers 

Tabel 47 Mate waarin de doelen zijn gerealiseerd, in procenten van de bedrijven die de 

afgelopen 2 jaar activiteiten op het terrein van sociale innovatie hebben onder-

nomen; tussen () staan verwachtingen voor de langere termijn 

Omschrijving mate waarin de doelen zijn/worden bereikt 

 niet enigszins in sterke 

mate 

volledig 

Sociale innovatie in brede zin     

Totale MKB 3 (0) 33 (5) 46 (35) 17 (59) 

Relaties Syntens 10 (0) 42 (5) 39 (44) 7 (47) 

IPC-relaties SenterNovem 5 (1) 50 (2) 38 (44) 6 (50) 

     

Slimmer werken     

Totale MKB 1 (0) 35 (2) 54 (40) 8 (55) 

Relaties Syntens 11 (0) 42 (5) 42 (49) 4 (44) 

IPC-relaties SenterNovem 4 (0) 47 (3) 44 (43) 5 (51) 

 

Tabel 48 Mate waarin sociale innovatie bijdraagt aan betere bedrijfsprestaties, in procen-

ten van de bedrijven die de afgelopen 2 jaar activiteiten op het terrein van so-

ciale innovatie hebben ondernomen; tussen () staan verwachtingen voor de lan-

gere termijn 

Omschrijving mate waarin de veranderingen bijdragen 

aan betere bedrijfsprestaties 

 niet enigszins in sterke 

mate 

volledig 

Sociale innovatie in brede zin     

Totale MKB 10 (0) 41 (15) 40 (46) 6 (35) 

Relaties Syntens 10 (1) 42 (11) 42 (53) 2 (29) 

IPC-relaties SenterNovem 14 (2) 36 (7) 41 (49) 4 (33) 

     

Slimmer werken     

Totale MKB 10 (0) 38 (14) 46 (42) 3 (39) 

Relaties Syntens 7 (0) 42 (11) 45 (55) 3 (29) 

IPC-relaties SenterNovem 9 (0) 37 (5) 46 (51) 5 (36) 
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Tabel 49 Aard van de verbeteringen in de bedrijfsprestaties als gevolg van sociale inno-

vatie, in procenten van de bedrijven die verbeteringen in de bedrijfsprestaties 

voorzien; tussen () de verwachtingen voor de langere termijn 

 Aandeel in procenten van de bedrijven per 

populatie 

Omschrijving Syntens SenterNovem MKB 

Sociale innovatie in brede zin    

Type verbetering    

− lagere kosten 30 (25) 30 (29) 28 (42) 

− hogere omzet 49 (40) 53 (49) 45 (41) 

− minder werknemers 10 (7) 3 (8) 4 (5) 

− meer werknemers 4 (5) 18 (13) 12 (10) 

− hogere productiviteit 53 (51) 49 (45) 46 (42) 

− overig 55 (53) 45 (36) 41 (28) 

    

Slimmer werken    

Type verbetering    

− lagere kosten 30 (31) 30 (33) 35 (40) 

− hogere omzet 57 (47) 55 (50) 45 (39) 

− minder werknemers 9 (9) 2 (7) 1 (1) 

− meer werknemers 6 (6) 18 (14) 10 (13) 

− hogere productiviteit 57 (56) 48 (48) 58 (51) 

− overig 48 (50) 46 (41) 44 (40) 

 

Het gebruik van subsidies 

Tabel 50 Bedrijven die gebruik hebben gemaakt van subsidieregelingen bij de uitvoering 

van de activiteiten op het terrein van sociale innovatie, in procenten die de af-

gelopen 2 jaar activiteiten op het terrein van sociale innovatie hebben onder-

nomen 

Omschrijving Aandeel in procenten 

 Bedrijven die ge-

bruik hebben ge-

maakt van subsidie-

regelingen 

Bedrijven die vinden 

dat de overheid be-

drijven kan helpen 

bij veranderingen op 

het terrein van soci-

ale innovatie 

Sociale innovatie in brede zin   

Totale MKB 19 52 

Relaties Syntens 45 64 

IPC-relaties SenterNovem 73 72 

   

Slimmer werken   

Totale MKB 26 58 

Relaties Syntens 44 68 

IPC-relaties SenterNovem 78 74 
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Tabel 51 Gebruikte subsidies, in procenten van de bedrijven per populatie die activiteiten 

op het terrein van sociale innovatie hebben uitgevoerd 

 Aandeel in procenten van de be-

drijven per populatie 

Omschrijving Syntens SenterNovem MKB 

Sociale innovatie in brede zin    

Bedrijven die gebruik hebben gemaakt 

van een subsidieregeling 

45 73 19 

Waarvan:    

− Innovatievouchers  17 24 6 

− WBSO 18 45 8 

− RAAK-subsidies  0 2 1 

− ESF-subsidies (i.h.k.v. soc. innovaties) 0 5 0 

− Regionale subsidies 5 13 2 

− Andere subsidies 16 54 8 

− Weet niet/wil niet zeggen 5 2 0 

    

Slimmer werken    

Bedrijven die gebruik hebben gemaakt 

van een subsidieregeling 

44 78 26 

Waarvan:    

− Innovatievouchers  18 30 7 

− WBSO 19 50 12 

− RAAK-subsidies  0 3 1 

− ESF-subsidies (i.h.k.v. soc. innovaties) 1 8 1 

− Regionale subsidies 6 16 3 

− Andere subsidies 16 59 10 

− Weet niet/wil niet zeggen 5 2 1 
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Betrokkenheid en rol van externe parti jen 

Tabel 52 Betrokkenheid van externe partijen bij sociale innovatie, in procenten van de 

bedrijven die activiteiten op het terrein van sociale innovatie hebben uitgevoerd 

 Aandeel in procenten van de bedrij-

ven per populatie 

Omschrijving Syntens SenterNovem MKB 

Sociale innovatie in brede zin    

Geen externe partij betrokken 21 19 41 

Wel een externe partij betrokken wv.:    

− Adviseur Syntens 52 36 6 

− Penvoerder IPC 5 52 2 

− Commerciële (organisatie)adviseur 34 35 27 

− Branche-/werkgeversorganisatie 15 27 13 

− Werknemersorganisatie 1 0 1 

− Student 22 32 9 

− Andere externe partij 24 27 32 

    

Slimmer werken    

Geen externe partij betrokken 18 19 32 

Wel een externe partij betrokken wv.:    

− Adviseur Syntens 56 40 11 

− Penvoerder IPC 5 52 4 

− Commerciële (organisatie)adviseur 37 41 34 

− Branche-/werkgeversorganisatie 16 30 18 

− Werknemersorganisatie 0 0 0 

− Student 23 39 15 

− Andere externe partij 27 24 34 
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BIJLAGE IX Resultaten bevraging IPC-penvoerders 

In het kader van de verzameling van adresgegevens van deelnemers aan IPC-

trajecten zijn 37 IPC-penvoerders benaderd. Naast de vraag om NAW-gegevens 

van aan IPC's deelnemende bedrijven aan te leveren is aan de penvoerders ook 

een kort vragenformulier voorgelegd. Door 25 penvoerders is dit formulier inge-

vuld. De belangrijkste bevindingen hieruit zijn de volgende: 

− Ruim een derde van de respondenten (9 van de 25) zegt in enige mate aan-

dacht te hebben voor sociale innovatie of slimmer werken in het IPC-traject. 

− 57% van de respondenten die geen expliciete aandacht geven aan sociale in-

novatie of slimmer werken geeft aan dat het IPC-traject heeft geleid tot nieu-

we producten of diensten. Van de respondenten die wel in enige mate aan-

dacht geven aan sociale innovatie in het IPC-traject geeft 88% aan dat het 

IPC-traject geleid heeft tot nieuwe producten en diensten. 

− In iets meer dan de helft van de IPC-trajecten die in enige mate aandacht be-

steden aan slimmer werken of sociale innovatie is sprake van een hogere pro-

ductiviteit. 28% van de respondenten die geen aandacht geven aan sociale in-

novatie of slimmer werken in het IPC-traject geeft aan dat het traject heeft 

geleid tot meer productiviteit. 

− Opvallend is dat de indicatoren die betrekking hebben op het welzijn van 

werknemers door geen van de respondenten geheel worden bevestigd. Soms 

wordt het antwoord 'in enige mate' gegeven en een enkele keer 'in grote ma-

te', maar vaak wordt door de penvoerders aangegeven dat de indicatoren niet 

aantoonbaar zijn of onbekend zijn. 

 

Enkele specifieke opmerkingen uit de geretourneerde vragenlijsten zijn verder de 

volgende: 

'IPC's met veel jonge en kleine bedrijven zijn meestal niet gericht op slimmer 

werken of sociale innovatie. Vooral in een markt waar een sterke technology 

push is door zich snel ontwikkelende technieken op het gebied van internet en 

mobiele telefonie, ligt de focus van innovatie vooral hierop en niet op sociale in-

novatie.' 

 

'De individuele plannen richten zich met name op product- en/of procesinnovatie. 

In deze IPC wordt er nauwelijks aandacht besteed aan de zachte kant van inno-

vatie. Voor deze IPC hebben we ervoor gekozen om dit bottom-up te organise-

ren, maar de ervaring leert dat bij het niet bespreken van de zachte kant van het 

innoveren, dit nauwelijks zelf wordt geïnitieerd.' 

 

'Sociale innovatie is eigenlijk nooit een thema binnen de plannen. Slimmer wer-

ken, met name via de inzet van een hele serie verschillende ICT tools, is in zeker 

de helft van de plannen een significant deel van de innovaties.' 

 

'In deze IPC wordt er met name in het begin aandacht besteed aan de zachte 

kant van innovatie. …Een integrale benadering van innovatie en innovatieproces-

sen is leidend. Dit betekent dus in feite dat sociale innovatie deel uitmaakt van 

deze aanpak.' 

 

'Het merendeel betreft technologische innovatie, productieprocessen, productie-

automatisering, ontwerpprocessen. Het sociale element in deze processen krijgt 
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relatief weinig aandacht omdat de ondernemer hiervoor, vooralsnog, geen kosten 

wil maken.' 

 

37 benaderde penvoerders, 25 respondenten Geen aandacht aan 

slimmer werken 

(14 respondenten) 

Enige aandacht aan 

slimmer werken (9 

respondenten) 

− het aanbieden van nieuwe producten of dien-

sten 

ja: 57% ja: 88% 

− hogere productiviteit ja: 28% ja: 55% 

− hogere winst  ja: 21% ja: 33% 

− hogere omzet ja: 7% ja: 33% 

− betere samenwerking met andere partijen in 

de sector of keten 

ja: 43% ja: 75% 

− betere kwaliteit product/dienst ja: 21% ja: 44% 

− betere uitstraling organisatie (imagoverbete-

ring) 

ja: 21% ja: 22% 

− enthousiaste afnemers ja: 14% ja: 22% 

− verandering in samenwerking binnen het be-

drijf 

ja: 7% ja: 11% 

− lager ziekteverzuim nee/onbekend/niet 

aantoonbaar: 71% 

nee/onbekend/niet 

aantoonbaar: 100% 

− lager personeelsverloop nee/onbekend/niet 

aantoonbaar: 71% 

nee/onbekend/niet 

aantoonbaar: 100% 

− minder vroegtijdige uitval van nieuwe 

werknemers 

nee/onbekend/niet 

aantoonbaar: 71% 

nee/onbekend/niet 

aantoonbaar: 100% 

− langere arbeidsparticipatie oudere werkne-

mers 

nee/onbekend/niet 

aantoonbaar: 71% 

nee/onbekend/niet 

aantoonbaar: 100% 

− hogere tevredenheid medewerkers binnen het 

bedrijf 

in enige mate: 28% in enige mate tot in 

grote mate: 55% 

− uitdagender werk in enige mate: 28% in enige mate tot in 

grote mate: 55% 

− werkplezier in enige mate: 28% in enige mate tot in 

grote mate: 55% 

− lagere ervaren werkdruk (uren, stress, 

piekbelasting) 

in enige mate: 28% in enige mate tot in 

grote mate: 55% 

− enthousiasme voor vak of taak in enige mate: 28% in enige mate tot in 

grote mate: 55% 

− meer/minder taakdifferentiatie in enige mate: 28% in enige mate tot in 

grote mate: 55% 

− intensievere betrokkenheid  in enige mate: 28% in enige mate tot in 

grote mate: 55% 

 


