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Inleiding 

 

De bezuinigingssfeer wordt gekenmerkt door onzekerheid en angst om nog meer risico’s te lopen waardoor duidelijke keuzes 

uitblijven. Er heerst een groeiend wantrouwen, weerstand en wil om iets met elkaar te willen bereiken binnen en tussen personen en 

organisaties. Echter met welk perspectief? Iedereen zit in dezelfde onzekerheid. Niemand heeft een voorsprong of achterstand hierin. 

Zijn de bezuinigingen een doel of een middel? Dit onderscheid in perspectief is essentieel omdat de uitkomsten en 

toekomstperspectieven wezenlijk verschillend zijn. 

  

Als het een doel is, d.w.z. als u bezuinigt om te bezuinigen, dus overhead kosten omlaag krijgen om de rentabiliteit te verhogen, leeft 

u in de “glorie van het verleden” en creëert u geen toekomst. Gezien de bijna onnavolgbare veranderingen komt u uiteindelijk terecht 

op een glijdende schaal. Wat u krijgt zal nooit meer zijn dan wat u had. De noodzakelijke bezuinigingen zijn alleen zinnig en houdbaar 

vanuit een gedragen toekomstvisie. Een visie die bezuinigen ziet als een middel: een manier van tijdwinning om nu zinvolle acties in te 

zetten om op midden en lange termijn vernieuwingen te realiseren voor natuurlijke groei door verbondenheid en continuïteit. Het gaat 

erom dat we dit met elkaar erkennen en onze krachten bundelen om gezamenlijk trajecten te ontwikkelen. 

 

De uitdagingen die we nu ontdekken en/of zelf gecreëerd hebben kunnen we niet van zinvolle oplossingen voorzien door onze huidige 

manier van denken en werken te handhaven. Hoe graag u dat zou willen, het gaat niet gebeuren. Zoals beschreven in de twee 

voorgaande delen krijgt Krachtig Bestuur vorm en inhoud vanuit het Kennis-Gebaseerd Samenwerken (KBC*): zowel krachtig Verticaal 

Samenwerken* voor een excellente uitvoer én Horizontaal Samenwerken* om excellente vernieuwing te realiseren die tezamen in de 

pas lopen met de snel veranderende kennis/netwerk omgeving. Dit is een nieuw hoger denk en werk niveau, de volgende stap in onze 

evolutie (deel 1). Ook is de opdracht voor Krachtig Bestuur duidelijk: Streven naar Excellentie, het realiseren van structurele 

maatschappelijke en zakelijke vernieuwing door menselijke vermogens om te zetten in Sociaal en Economisch Welzijn (deel 2). 

 

De vraag nu is hoe deze omzetting tot stand te brengen in de maatschappij en organisaties. Alleen inzetten vanuit bestuurlijke macht 

creëert schijnzekerheden en levert op den duur juist nog meer risico’s en faalkosten op (deel 1). Breder inzetten door en met 

bestuurlijke moed vraagt om sociale intelligentie; om vernieuwing vanuit een toekomstvisie te stimuleren en tot waarde-verhogende 

uitkomsten te komen zowel voor u, uw organisatie en de maatschappij (deel 2). Eén van de krachtigste manieren om deze omzetting 

te realiseren is het stimuleren van Sociale Innovatie binnen en tussen groepen. Bij Krachtig Bestuur is het stimuleren van Sociale 

Innovatie een kerncompetentie. 

 

Sociale Innovatie 

 

Innovatie bestaat uit twee componenten: een technologische (hard en zichtbaar) en sociale (zacht en voelbaar) component. Alhoewel 

bij het horen van innovatie direct een link gemaakt wordt met technologie, komt slechts 25%1 van de innovaties tot stand door 

technologie. Het overgrote deel van innovatie, 75%, komt tot stand door sociale innovatie (zie diagram 1). Dit komt neer op het delen 

en verspreiden van kennis, kunde en kwaliteit binnen en tussen groepen om tot vernieuwende uitkomsten te komen. Het draait om het 

inzetten en benutten van aanwezige menselijke vermogens voor meer toevoegende waarde waardoor de economische waarde stijgt 

met wel 20-25% berekend door de Erasmusinnovatiemonitor1. Een meer dan wenselijke verhoging in de huidige uitdagende tijden.  

 

De bijdrage van technologie aan innovatie zijn tastbare producten, technologisch-gestuurde processen en systemen die resulteren in 

toegevoegde waarde waardoor de economische waarde toeneemt. Het is duidelijk dat technologische innovatie zich beperkt tot meer 

technologische vraagstukken en derhalve makkelijker is te kopiëren. Sociale innovatie is een unieke krachtbron gedreven door 

betekenisvol werken en bezieling van mensen. Het is in elke organisatie inzetbaar in zowel de publieke als de private sector en kan 

voor elke uitdaging en complex vraagstuk ingezet worden. Volgens het rapport Meer Rendement uit R&D2 presteren wij in Nederland 

ver ondermaats in deze sociale component van innovatie, terwijl merkwaardig genoeg hierin de grootste vooruitgang en rendementen 

te behalen zijn zonder “technische vereisten” en grote investeringen. 

 

http://insidean.com/newsletters/Krachtig%20Bestuur%20om%20te%20Excelleren,%20ClassRoom%20Paper.pdf
http://insidean.com/newsletters/Krachtig%20Bestuur%20in%20de%20praktijk,%20ClassRoom%20Paper.pdf


Krachtig Bestuur door Sociale Innovatie voor wendbaarheid en vitaliteit   

**) Marco Koopman, Levensloopacademie 

www.insidean.com    |    info@insidean.com    |    Tel 079-7113552 |   Fax 079-3152617 

Hoewel er verschillende definities van sociale innovatie de ronde doen komen ze allemaal op het zelfde neer; het 

concurrentievermogen, de productiviteit en de effectiviteit van mensen verbeteren, waarbij technologie een ondersteunende en 

versnellende rol kan spelen:  

 

 Flexibel Organiseren: het hanteren van innovatieve groeps-, gemeenschap- en organisatievormen  

 Dynamisch Managen: het ontwikkelen van nieuwe leiderschap stijlen (Collaborative Leadership*, Value Leadership**) en 

management vaardigheden (leiden en begeleiden) 

 Extern Samenwerken: het realiseren van hoogwaardige dienstverleningen en sterke relaties (slimmer netwerken en 

talentontplooiing) 

 

Met andere woorden, de zelf-genererende krachtbron van menselijke vermogens van binnenuit de groep zodanig aan te wenden, te 

organiseren en te benutten om gezamenlijk maatschappelijke en zakelijke vernieuwing te realiseren voor meer sociaal en economisch 

welzijn in de breedste zin. Sociale innovatie is een manier om tot excellente prestaties te komen. Het helpt mensen de samenhang der 

dingen te zien en de complexiteit van vraagstukken te doorgronden met een doorvertaling naar de eigen organisatie en praktijk. Voor 

Krachtig Bestuur behoort dus het stimuleren van Sociale Innovatie een kerncompetentie te zijn wat binnen alle lagen van de 

organisatie plaatsvindt. Geen enkele uitzondering daar gelaten. Inzetten op instrumentele benaderingen zoals b.v. 

arbeidstijdverkorting en zelfroosteren worden in de praktijk ook gedaan om ‘slimmer werken’ te bevorderen, echter hebben een zeer 

beperkte impact in vergelijking met wat mogelijk is met sociale innovatie. 

 

 

 

Diagram 1: Sociale Innovatie, de kerncompetentie van Krachtig Bestuur  

 

Vernieuwing vs. Verandering  

 

Sociale innovatie is geen tijdelijke verandering van buitenaf, maar een structurele vernieuwing van binnenuit dat door verschillende 

lagen of groepen zelf wordt geïnitieerd o.b.v. onderwerpen en activiteiten waar zij als groep zelf waarde aan hechten in synchroniciteit 

met hun werk/leefomgeving. Groepen zijn hier zelfsturend en hebben ruimte en tijd nodig om dit zelf te mogen organiseren en 

uiteindelijk tot vooraf onbekende uitkomsten te komen. Deze twee aanpakken zijn wezenlijk anders. 

 

Een verandertraject is een lineair proces om van A naar B te komen. Het richt zich op de korte termijn en heeft als startpunt de 

huidige situatie, “de wereld zoals het is” gebaseerd op het verleden. Deze wordt in kaart gebracht, geanalyseerd en op basis daarvan 

worden veranderingen aangebracht om hoofdzakelijk de efficiëntie van processen en eventueel mensen te verhogen. Het kent 

voornamelijk een instrumentele aanpak dat al lange tijd met wisselend succes van bovenaf wordt ingezet binnen alle lagen van de 

organisatie. Er zijn tal van uiteenlopende methodieken ontwikkeld voor verschillende thema’s en gebieden waarvan de parameters in 

de regel vooraf duidelijkheid verschaffen, tijdens het proces meetbaar zijn en de resultaten uiteindelijk te staven zijn. Dit gaat goed 

zolang een situatie min of meer ingekaderd is, redelijk onafhankelijk benaderd kan worden, de situatie vergelijkbaar is met het 

verleden en er geen snelle en/of grote veranderingen plaatsvinden in deze tijdsperiode. In de huidige nieuwe realiteit van een 

kennis/netwerk economie hebben we met andere uitgangspunten te maken waarin mensen niet meer zo maar in een keurslijf gestopt 

willen worden en ze steeds meer mee- of tegenstribbelen om hiërarchisch blind te volgen. De instrumentele benaderingen hebben nu 

steeds meer moeite om met deze ongrijpbare dynamische mensfactor om te gaan. Zie hier de politieke voorspellingen in de afgelopen 

jaren die totaal niet de uiteindelijke werkelijkheid hebben weergegeven. 

 

Het vernieuwingstraject van Sociale Innovatie is wezenlijk anders. Het is een interactief en iteratief proces tussen mensen waarin 

verschillen in context, hoe een ieder zijn omgeving ervaart, essentieel zijn om versterkend te werken. Het biedt vooral continuïteit op 

de midden en lange termijn en heeft als startpunt een collectieve visie. Een visie is een toekomstbeeld van een situatie of 

onderwerp waarin de contouren van een “wereld zoals het zou moeten zijn” worden opgetekend. Hierbij gebruiken we onze ervaring, 

expertise, kennis, emotie, waarden, wil en moreel besef om samen als groep en/of gemeenschap iets te willen bereiken. Een vis ie 

komt tot stand door grensoverschrijdend te denken en een integrale werkwijze te hanteren (Kennis-gebaseerd Samenwerken) om 

gezamenlijk een nieuwe toekomst te creëren. 
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Het traject van “de wereld zoals het nu is” naar “de wereld zoals het zou moeten zijn” is het vernieuwingstraject. Om dit traject 

gezamenlijk te kunnen doorlopen zijn creativiteit, probleem-oplossend vermogen en innovaties vanuit de groep zelf nodig. En 

naarmate we verder komen in dit traject geleid vanuit zelfsturing ontwikkelen we onszelf verder. Door samen te leren, met en naar 

elkaar te duiden en begrijpen waarom we wat doen, ontstaat er meer beweging en kracht. Hierdoor groeien betrokkenheid en 

motivatie om samen ver te komen. Op deze natuurlijke wijze kunnen we de inhoud van onze visie steeds meer gestalte geven. 

 

Een visie heeft weinig tot geen raakvlakken met de huidige situatie, behalve dan het onderwerp zelf. Daarnaast is het niet meetbaar 

waardoor we van te voren niet weten of het juist is en wat we zoal kunnen verwachten tijdens en na het traject. Dit beangstigt veel 

leidinggevenden, managers en bestuurders. Vele zullen al snel benadrukken dat het niets met de realiteit te maken heeft en termen 

als onlogisch, naïef, te simpel, onhaalbaar en door aan gebrek aan cijfers niet staafbaar gebruiken. Maar een visie is geen concreet 

doel op zich. Het is een streven van waar en wie we willen zijn en voor welke waarden we staan. Het is een baken die boven alles én 

iedereen uittorent waarop te alle tijden opnieuw de richting bepaald kan worden om de reis in de juiste richting voort te zetten. Wat 

van nog groter belang is, is de reis zelf. Het is een gezamenlijke zoektocht naar kansen en ideeën, de ontdekking en ontwikkeling van 

innovaties en de persoonlijke, zakelijke en maatschappelijke groei die hier de drijfveren zijn om de vernieuwing in te zetten. Daarnaast 

is het een traject dat organisaties en mensen leert om bewuster en beter met onzekerheden om te gaan en niet overgeleverd te zijn 

aan de waan van de dag; waar gaat het nu écht om? Zo ontstaat er een betere balans tussen financieel gewin en sociaal-economisch 

welzijn. 

 

De kracht van sociale innovatie is dat het een leerproces is dat niet alleen fysieke barrières wegneemt maar vooral mentale schotten 

verwijdert door met elkaar iets te beginnen wat er toe doet, wat betekenis geeft aan ons bestaan. Hoewel een ‘ronde tafel’ of een 

teambuilding sessie ergens op de hei vaak ingezet wordt ontbreekt het veelal in de praktijk aan zingeving en implementatie. Het raakt 

ons niet van binnen waardoor we fundamenteel niet anders gaan denken en handelen. Het heeft te weinig omhanden en is vaak te 

vrijblijvend. Het is tijd om de ‘quick-fix’ en het idee dat er kant-en-klare oplossingen zijn los te laten. Simpelweg, die zijn er niet meer. 

 

License-to-operate 

 

Met verandertrajecten is het grote risico dat er met de tijd niets over blijft van de oorspronkelijke idealen, het bestaansrecht van een 

organisatie ofwel “license-to-operate”. Reden is dat er naar vooraf bekende uitkomsten gestreefd wordt en deze altijd meer (korte-

termijn) bedrijfseconomische winst moeten opleveren. Dit is een grote zorg die burgers, bedrijven en werknemers steeds meer uiten. 

Gaat het alleen om de getallen of om de waarden van het bedrijf? Wat is hiervan overgebleven in de praktijk en is er nog een 

fundament met dezelfde filosofie aanwezig? “License-to-operate” betekent in onze kenniseconomie het leveren van duurzame 

prestaties voor mens, maatschappij en milieu middels waarden-gebaseerde winsten die gewogen en ervaren worden door de externe 

omgeving (klanten, consumenten, patiënten, burgers etc.). Door de toegenomen transparantie wordt duidelijk dat steeds minder 

organisaties en instituties hun idealen kennen en/of uitdragen3. Een wijziging in perspectief door menselijke vermogens als 

uitgangspunt te nemen biedt ons de mogelijkheid om ons te hervinden. De verbondenheid van organisatie en mens zal daardoor 

merkbaar toe nemen. Er zal een verschuiving van ‘vinken en afrekenen naar vonken en betekenis’ plaatsvinden. Ofwel, een gezonde 

voedingsbodem gekenmerkt door wendbaarheid en vitaliteit. 

 

Stimuleren van sociale innovatie is onvermijdelijk voor een 

gezonde toekomst. Het kan mentaal en financieel uitputtend 

uitpakken op de korte termijn; de opbrengst van de investering is 

nog niet duidelijk. Derhalve is een goede verdieping aan te raden. 

Logisch aangezien collectieve bewustwording en waarde-denken 

vanuit win-win-win niet vanzelfsprekend is voor velen. Een goede 

balans tussen de korte en lange termijn opbrengsten vinden is dus 

wenselijk.  

 

Gezien de huidige bezuinigingen en de (chronische) tekorten die 

ons te wachten staan zijn gedeelde voordelen een essentieel 

aspect om een vernieuwingstraject betaalbaar en houdbaar te 

houden. Het vergroot het uithoudingsvermogen van de groep met 

reële slagingskansen. Om te voorkomen dat beperkte financiën, 

lage motivatie of betrokkenheid eerder een beperkende factor zijn 

om dit traject niet op te starten en door te zetten, biedt waarde met waarde belonen een bredere basis om een passend belonings- 

en/of verdienmodel te ontwikkelen waarin participanten allen in meedoen en meedelen. Sociale innovatie opererend vanuit het 

menselijk vermogen zal een kerncompetentie van elke organisatie moeten worden om meer te bereiken, te beleven en te besparen. 

 

Programma 

 

MasterClass Krachtig Bestuur: Sociale Innovatie is een onbekende hobbelige, niet lineaire, soms doodlopend, soms zelfs een strijdige 

weg, waarin een goede gereedheid bijdraagt tot het succes. Hiervoor is de Organische Blauwdruk (Organic Blueprint*) ontwikkeld om 

in elke groepsvorm SI op een elegante, samenhangende en begrijpelijke manier te stimuleren en hoe dit vervolgens te vertalen naar 

uw eigen organisatie en praktijk. 

 

Voor meer informatie over de programma’s kunt u terecht op onze website. U kunt ons contacteren via classroom@insidean.com als u 

wilt reageren op dit artikel. 
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