
De thema’s die worden aangekaart 
in de campagne en de mentaliteit 
die ermee wordt uitgedragen, 
sluiten aan bij de tekst uit de tv-
commercial: “Waar zijn we mee 
bezig? Als we wakker moeten 

liggen van het klimaat. Als we 
niet kunnen kiezen tussen privé 
en werk. Als het wachten op zorg 
ons nog zieker maakt. ‘Waar zijn 
we mee bezig?’ is een vraag die ons 
bezighoudt. En die ons uitdaagt 

Waar is Achmea mee bezig?
Een commercial die veelvuldig over uw televisiescherm dendert. 

Billboards langs de weg met daarop prikkelende teksten en 

advertenties in kranten en tijdschriften die een frons of glimlach 

teweegbrengen. Waar is Achmea mee bezig? Het betreft een 

campagne waarmee de grootste verzekeraar van Nederland 

maatschappelijke thema’s op de kaart wil zetten. De verzekeraar 

– het moederbedrijf van merken zoals Zilveren Kruis Achmea, 

Centraal Beheer Achmea en Interpolis - houdt gewoon vast aan haar 

kerntaak ‘ontzorgen’, maar wil nu ook de gedachte die daaraan 

vooraf gaat toelichten. Daarbij komt als vanzelf de maatschappelijke 

betrokkenheid van Achmea aan bod. 

tot antwoorden. Wij zijn denkers 
en doeners. We pakken problemen 
op. Draaien ze om. Keren ze 
binnenstebuiten. Op jacht naar 
oplossingen. Omdat we geloven 
dat het beter kan. Vergrijzing 
is geen probleem. En van werk 
mag niemand arbeidsongeschikt 
worden. Noem ons een idealist. 
Noem ons een onrealist. Maar wie 
nergens in gelooft, zal ook nooit 
iets veranderen.”

Maatschappelijke betrokkenheid

De campagnethema’s zijn niet 
zomaar bedacht, maar worden 
als het ware aangedragen door 

de wereld om ons heen. Door 
leveranciers, partners, klanten 
en medewerkers van Achmea. 
Via allerlei kanalen bereiken 
vragen en opmerkingen het 
bedrijf: ‘Wat doen jullie aan de 
wachtlijsten in de zorg? Hebben 
jullie een oplossing voor het 
toenemende ziekteverzuim? En 
hoe kijkt Achmea aan tegen 
een moeilijk probleem als de 
klimaatveranderingen? Of: wat 
doen jullie eraan om evenredige 
arbeidsparticipatie te bevorderen 
tussen mannen, vrouwen en 
allochtonen?’ Een van de meest 
prominente onderwerpen in de 

campagne is de balans tussen 
privé en werk. Hoe gaan we 
als Nederlanders om met de 
toenemende werkdruk en de 
hectiek die ons privéleven met 
zich meebrengt? Levert dat stress 
op, of krijgen mensen zelfs een 
burn-out? En wat heeft Achmea 
daarin te bieden voor haar klanten 
en voor haar eigen werknemers? 

Werken kun je overal

De verzekeraar heeft binnen 
Nederland ruim 20.000 
medewerkers, die natuurlijk ook 
allemaal te maken hebben met 
een thuissituatie met partners, 

kinderen, huishouden en hobby’s. 
Achmea zorgt ervoor dat haar 
medewerkers zo veel mogelijk 
tegemoet worden gekomen om 
het werken te kunnen combineren 
met het privéleven. Zo zijn 
flexibele werktijden inmiddels 
gemeengoed en is reizen buiten de 
file of ná het naar school brengen 
van de kinderen mogelijk. Ook 
thuiswerken is voor een groot 
deel van de medewerkers een 
mogelijkheid en daar wordt 
veelvuldig gebruik van gemaakt.

De verhouding tussen werk en 
privéleven is slechts een van 

de onderwerpen die Achmea 
aankaart. De campagne biedt 
allerlei aanknopingspunten 
om maatschappelijke thema’s 
bespreekbaar te maken. Want 
dat wil de verzekeraar: laten zien 
dat het werk waar ze dagelijks 
mee bezig is, niet zomaar werk 
is. Maar dat dit gebeurt omdat 
zij zich geroepen voelt om zelf of 
samen met anderen oplossingen 
te bedenken voor problemen waar 
Nederlanders mee worstelen. 
Ontzorgen heet dat in Achmea-
termen. Dáár is Achmea mee 
bezig!
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Sociale innovatie vanuit het bedrijfsleven
NCSI
Ton de Korte, directeur van het 
Nederlands Centrum voor Sociale 
Innovatie: ”Bij sociale innovatie 
draait het om activiteiten in bedrijven 
en instellingen die er op gericht zijn 
de arbeidsproductiviteit te vergroten, 
de talenten van medewerkers beter 
te benutten en het werkplezier te ver-
hogen. Het gaat dus om het creëren 
van een win-winsituatie voor zowel 
werknemers als werkgevers. Wij 
maken altijd de driedeling flexibel 
organiseren, dynamisch managen en 
slimmer werken. Denk bij dynamisch 
managen bijvoorbeeld aan Google, 
waar groei en winstgevendheid vooral 
worden bereikt door de bijzondere 
manier waarop deze organisatie 
omgaat met zijn werknemers: veel 
vrijheid en vertrouwen levert bevlogen 
medewerkers op. Bij flexibel organise-
ren kun je denken aan meer grip voor 
werknemers op hun werktijd en werk-
omstandigheden, zoals bijvoorbeeld 
thuiswerken en afstemming van de 
work-life balance. Zo worden er in 
Nederland nu bij een aantal bedrijven 
experimenten gedaan met ‘zelfroos-
teren’, een uit Zweden overgewaaid 
concept. In Nederland experimente-
ren er al verschillende bedrijven mee. 
Bij slimmer werken kun je denken aan 
allerlei manieren om werkprocessen 
binnen een organisatie te verbeteren, 
bijvoorbeeld door de werkvloer te 
betrekken bij het bedenken van  
oplossingen en innovatie van onderop 
te stimuleren. Ook het beter benutten 
van talenten van bijvoorbeeld jonge 
medewerkers in een organisatie kun 
je hiertoe rekenen. 

Werknemers kunnen werk en privé 
beter combineren als zij zelf invloed 

hebben op hun werktijden. Flexi-
bele werktijden zijn niet per se een 
voorloper van meer thuiswerken, 
maar het gaat wel vaak samen. 
Wij spreken daarom ook wel van 
plaats- en tijdonafhankelijk werken. 
Plaatsonafhankelijk werken is niet 
voor alle beroepen weggelegd, denk 
bijvoorbeeld aan een conducteur of 
verpleegkundige. Maar het is wel 
voor steeds meer functies denkbaar 
en kan ook een oplossing bieden 
voor het fileprobleem. Door flexibel 
om te gaan met de werktijden en 
plaats waar het werk wordt uitge-
voerd, kunnen werkgevers boven-
dien nieuwe groepen aantrekken op 
de arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld 
aan mensen die nu wegens een han-
dicap aan huis gebonden zijn.” 

Philips
Eric Drent, communicatiemanager 
bij Philips vertelt: “Innovatie zit Phi-
lips in de genen. Dat geldt ook voor 
sociale innovatie, ook al plakken we 
niet altijd dat etiket erop. De CAO 
die begin 2008 werd afgesloten, is 
daar een goed voorbeeld van.” In 
deze CAO is een aantal innovatieve 
regelingen opgenomen die op 1 
januari 2009 van kracht worden. 
“Philips steekt al lange tijd energie in 
‘employability’, ofwel de inzetbaar-
heid van personeel. Naast allerlei 
bijscholing- en studiemogelijkheden 
krijgt een werknemer vanaf volgend 
jaar jaarlijks E-miles. Dat zijn 
waardepunten die gebruikt kunnen 
worden om de eigen inzetbaarheid 
te verhogen door het volgen van 
workshops, cursussen of loopbaan-
adviesgesprekken tijdens werktijd.” 
Philips kent eigen personeel vanaf 
volgend jaar ook een ‘persoonlijk 

budget’ toe. Dit is een geldbedrag 
waarin de dertiende maand, de va-
kantietoeslag en de tegenwaarde van 
een aantal vrije dagen is opgenomen. 
De werknemer krijgt dat bedrag 
verdeeld over twaalf maanden uit-
gekeerd. Met het budget kunnen tot 
twintig extra vrije dagen bijgekocht 
worden. 

Philips kent een laag ziekteverzuim 
van slechts drie procent. “Dat is het 
resultaat van veel aandacht voor ver-
zuim én aandacht voor de 97 procent 
die gezond is! Die aandacht verslapt 
niet. Integendeel: door ‘health ma-
nagement’ voorkomen we verzuim. 
Zo kunnen vrijwel alle medewerkers 
gebruik maken van de wellnesscentra 
op de verschillende vestigingen. Die 
aandacht voor gezondheid past goed 
bij ons bedrijf en wordt door ons per-
soneel gewaardeerd. Door flexibele 
werktijden en thuiswerken kunnen 
onze medewerkers hun werk–privé-
balans bewaken. Natuurlijk moeten 
we daarbij ook de bedrijfsbelangen in 
de gaten houden. Maar juist hiermee 
is een win-winsituatie te bereiken, zo 
vinden wij.”

IBM
Kees Donker, Executive Innovation 
& Technology van  IBM Benelux, 
zegt: “Sociale innovatie is dé veran-
dering van het moment. Gedreven 
door technologieën zoals web 2.0, 
worden veel diensten persoonlijker 
en real-time. Individuen krijgen meer 
macht en zullen ook persoonlijker 
worden benaderd. De kosten voor het 
persoonlijk maken worden aanzien-
lijk verlaagd door deze technologieën. 
Voor bedrijven betekent dit dat ze 
zich niet meer alleen op markten met 

miljoenen klanten zullen richten, 
maar ook op nichemarkten met min-
der gebruikers. Deze gebruikers zijn 
specifiek geïnteresseerd in hun pro-
ducten. Ook binnen bedrijven brengt 
deze evolutie veranderingen met 
zich mee. Onder andere door sociale 
netwerken wordt iedere medewerker 
een ambassadeur van het bedrijf. Dit 
vereist een nieuw soort leiderschap. 
Om te zorgen dat ze bij kunnen blij-
ven, stelt IBM verschillende sociale 
netwerktools ter beschikking aan 

Sociale innovatie is voor het bedrijfsleven een prima instrument om werknemers 
aan zich te binden en nieuwe krachten binnen te halen. Experts geven hun visie op 
sociale innovatie.

door corry daalhof 

haar medewerkers. Tevens onder-
zoekt IBM de gevolgen van sociale 
innovatie om hier optimaal op in te 
kunnen spelen. 
IBM is een van de weinige orga-
nisaties die expliciet waarden en 
normen heeft geformuleerd op 
het gebied van betrouwbaarheid, 
integriteit, verantwoordelijkheid 
en internetgebruik. Tegelijkertijd 
juichen wij deelname aan blogs en 
internetcommunities onder onze 
medewerkers toe: contacten opdoen 

is goed voor ons bedrijf. Maar je 
bent wel verantwoordelijk voor die 
contacten. 
Op internet ben je een ambassadeur 
van je organisatie. Met goed leider-
schap en focus verhogen de moge-
lijkheden van sociale innovatie de 
arbeidsproductiviteit.”

TNO
TNO houdt zich op verschillende 
manieren bezig met sociale inno-
vatie. Fietje Vaas: “TNO heeft een 

dienstverleningsaanbod: ‘Slimmer 
werken’. Daarin ontwikkelen we 
aanpakken en geven we adviezen 
over doelmatig werken, stroomlijnen 
van productie of administratieve 
processen, flexibele inzet van arbeid, 
werken op afstand, telewerken, 
mobiele en virtuele teams en infor-
matiegestuurd werken. Verder doen 
we onderzoek en geven we adviezen 
aan bedrijven over het verhogen van 
het innovatief vermogen van mede-
werkers door  andere arbeidsrelaties, 

andere vormen van human resource 
management en andere manieren 
van leidinggeven, zoals managen op 
basis van vertrouwen.” 

TNO ondersteunt MKB-bedrijven 
met onderzoek naar en advies over 
sociale innovatie. “Er is bijvoorbeeld 
een boekje voor de MetaalUnie ge-
maakt: ‘Sociale innovatie: de mens 
Centraal’. We hebben ongeveer 45 
cases in de assemblage-industrie 
waarin we door een slimmere opzet 
van de productielijnen en andere 
inzet van arbeid de arbeidsproducti-
viteit fors omhoog hebben gebracht, 
de doorlooptijden hebben bekort, 
productieruimte hebben bespaard 
en minder gezondheidsklachten en 
meer tevredenheid hebben gereali-
seerd. Sociale innovatie is de enige 
manier om de arbeidsproductiviteit 
te verhogen zonder de betrokken 
werknemers te veel te belasten. 
Sterker nog: door sociale innovatie 
stijgt de arbeidsproductiviteit en 
voelen de medewerkers zich meer 
betrokken waardoor ze meer plezier 
in hun werk hebben.”  

Achmea
“Sociale Innovatie is ons antwoord 
op de veranderingen in de samenle-
ving, op de markt én op de huidige 
wensen en zorgen van onze mede-
werkers” aldus Hans van den Brink, 
directeur van Achmea Group 
Human Resources. “Het past in 
onze lange traditie van vernieuwend 
werkgeverschap en zit in het karak-
ter van ons bedrijf”.

Achmea heeft net als andere grote 
ondernemingen te maken met ont-
groening, vergrijzing en verkleuring 

en een steeds krapper wordende 
arbeidsmarkt. Van den Brink: “Dat 
vraagt van ons om vooruit te den-
ken, onderscheidend te willen zijn. 
Als Achmea willen we een aantrek-
kelijke werkgever zijn voor huidige 
en toekomstige collega’s. Want 
vandaag de dag willen medewerkers 
werk dat bij hen past in plaats van 
andersom. Met plezier werken. 
Werk en privé kunnen combineren. 
Minder in de file staan. Daarbij 
geldt dat ze van elkaar verschillen in 
levens- en loopbaanfase, culturele 
achtergrond, geslacht, mate van 
inzetbaarheid, individuele wensen 
en hoe ze in het leven staan.” 

De vraag is dan hoe Achmea dat 
doet. Van den Brink legt uit: “Een 
paar voorbeelden zijn de grote flexi-
biliteit in hoe het werk kan worden 
ingericht, het jaarlijks kunnen 
kiezen voor meer of minder werken, 
uitgebreide verlofvormen en ruimte 
voor vrijwilligerswerk, deels in 
werktijd. We stimuleren plaats- en 
tijdonafhankelijk werken, waarbij 
het kantoorgebouw meer en meer 
functioneert als ontmoetingsplek. 
Zo kan ik nog wel even doorgaan, 
omdat ik er echt in geloof. Bijvoor-
beeld over empowermentprogram-
ma’s voor vrouwelijk talent, het 
werven in allochtone doelgroepen 
en het bieden van werkervarings-
plaatsen voor vluchtelingen.

Al deze ontwikkelingen vormen vol-
gens Van den Brink een onderdeel 
van een groter geheel. “Belangrijk is 
dat Achmea Sociale Innovatie bena-
dert als een cultuurverandering die 
past bij de coöperatieve grondslag 
van ons bedrijf. 
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