
 
 
 

- Nieuwsbrief - 

 
 
De zomervakanties zitten erop. Met nieuwe energie gaan we weer aan het werk. Een vakantie biedt tijd en ruimte om na te 
denken over je werk en je organisatie en plannen te maken. Ben je daar niet aan toe gekomen of vertonen je plannen nog 
'witte vlekken'? Hierbij geven we onze ideeën om vaart te maken met veranderingen. 
 

 
Sociale en 'gewone' innovatie 
Innovatie en sociale innovatie zijn buzzwords in organisaties en onder managers. Bij innovatie heeft 
iedereen onmiddellijk een helder beeld van waar het over gaat, bij sociale innovatie is dat minder 
het geval. Sociale innovatie is de verzamelnaam voor organisatieveranderingen die er op gericht zijn 
tegelijkertijd productiviteit en kwaliteit te verbeteren als ook de kwaliteit van de arbeid. Bij dat laatste 
kun je denken aan arbeidsomstandigheden, opleiding en ontwikkeling, autonomie, samenwerken en 
flexibele inzet van personeel. 
Gaat het bij innovatie om het presteren van de organisatie naar buiten, voor klanten en in de markt; 
bij sociale innovatie gaat het om het intern functioneren. 
  
Onderzoek toont aan dat er verband is tussen prestaties op het gebied van innovatie en van sociale 
innovatie; gewone innovatie en sociale innovatie gaan hand in hand. 
Sociale innovatie schept voorwaarden voor innovatie, denk aan: strategische oriëntatie, 
talentontwikkeling, intensieve samenwerking. 
  
WissemaGroup heeft een checklist ontwikkeld die een inkijkje biedt in hoe je organisatie scoort op 
de voorwaarden voor innovatie. Je kunt er kosteloos gebruik van maken. De website van 
WiessemaGroup maakt online invullen mogelijk. Neem voor meer informatie even contact met ons 
op. 

 

 

 

  Innoveren zonder impulsen van de markt 
Overheidsorganisaties kennen wel klanten, maar geen concurrenten. Impulsen van de markt om te 
vernieuwen ontbreken daarom bij de overheid. Mogelijk is dat ook de reden waarom het minder vlot 
met sociale innovatie binnen de overheid dan binnen de private sector (zie eerder genoemd 
onderzoek). Opiniërende vertegenwoordigers van Ambtenaar 2.0 zijn niet te spreken over Het 
Nieuwe Werken (een synoniem voor sociale innovatie) binnen de overheid. Te veel aandacht gaat 
uit naar kantoorinrichting, ICT en flexibele werkplekken, te weinig naar werkstijl, leiderschap en 
organisatiecultuur. 
  
Het introduceren van externe impulsen binnen overheidsorganisaties is natuurlijk wel 
mogelijk. Benchmarking kan uitkomst bieden, zij het dat je de zwakke plekken van een dergelijke 
aanpak wel moet zien te vermijden. Die zwakke plekken zijn de eenzijdige concentratie op cijfers en 
het vergelijken van 'appels met peren'. Benchmarking levert enthousiasme en uitdaging op als 
medewerkers van verschillende organisaties hun werkprocessen over en weer vergelijken en de 
sterke punten kunnen identificeren, kopiëren en implementeren. 
Zonder de betrokkenheid van de werkvloer blijft het zoeken naar de handvatten voor verbetering en 
stuit implementatie op onbegrip en ongemak. 
 
Een checklist die een inkijkje biedt hoe je overheidsorganisatie scoort op voorwaarden voor 
innovatie vind je hier. Neem voor online invullen door mensen van jouw organisatie contact met ons 
op. 
 

 

 

Gevonden voorwerpen 
  
Rode sok, of grijze sok? Shirley Mathoera onderhoudt voor WissemaGroup het contact met 
trendwatcher Adjiedj Bakas en bezoekt zijn open salon. 
  
Over innovatie gesproken: het topsectorenbeleid van de overheid kan niet op de bijval van 'De 
ingenieur' rekenen. 
  
Naar de jaarverslagen van de AEX fondsen hoef je niet langer op zoek. Via een app voor iPhone en 
iPad zijn ze onmiddellijk beschikbaar! 
 

 

http://www.wissemagroup.nl/wp-content/uploads/2012/08/Sociale_innovatie_in_Nederland_-_stilstand_is_achteruitgang.pdf
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