
Waarom doet niet iedereen Workplace Innovation? 
 

 

Een ieder die al eens iets van mij gelezen heeft, of mij gesproken heeft, of misschien zelfs een 

workshop gedaan heeft, weet dat ik geloof in Workplace Innovation  (sociale innovatie in 

organisaties). En ik niet alleen! Door heel Europa zijn er steeds meer organisaties die Workplace 

Innovation met succes omarmen. Ook de wetenschap ondersteunt Workplace Innovation. 

 

Uit onderzoek blijkt dat Workplace Innovation (WPI) leidt tot aanzienlijke en duurzame 

verbeteringen in zowel  organisatieprestaties als in betrokkenheid en welzijn van medewerkers. 

Organisaties die Workplace Innovation omarmen worden gekenmerkt door de volgende elementen: 

 Uitdagende functies; 

  Autonome teams;  

 Open en fluïde/flexibele organisatiestructuren;  

 Regelmogelijkheden die naar de werkvloer zijn gedelegeerd en vereenvoudigde 

administratieve procedures;  

 Een coachende stijl van leidinggeven;  

 Ruimte voor reflectie, leren en verbeteren;  

 Een sterke focus op innovatieve werkwijzen;  

 Het stimuleren van ondernemend gedrag op alle niveaus;  

 Medezeggenschap in strategische besluitvorming evenals participatie in het 

veranderingsproces. 

 

 
 

 

Waarom is dan niet iedereen bezig met WPI? 



Individuele beleving en overtuiging zoals “we hebben altijd zo gewerkt” of “bij ons gaat dat niet 

werken” is een rem op verandering. Daarnaast hebben sommige managers moeite met het idee dat 

medewerkers een taak en rol krijgen in organisatiebeslissingen. Maar ook als we het bekijken  vanuit 

organisatiestandpunt lijkt er vaak geen reden voor Workplace Innovation. Organisaties veranderen 

niet zo maar.  

 

Maar waarom zien organisaties het belang en de toegevoegde waarde dan niet? 

De wetenschap komt tot vier redenen: 

Perceptie 

Een organisatie heeft geen beeld van de eigen positie. Er is dus ook geen prikkel om te veranderen. 

Motivatie 

Een organisatie kan zich bewust zijn van achterstand, maar het als hopeloos inschatten. Te complex. 

Inspiratie 

Een organisatie weet dat er verschillen zijn, maar weet/ ziet niet wat de redenen daarvoor zijn.  

Implementatie 

Een organisatie kan bereid zijn om over te stappen, maar loopt tegen  implementatieprobleem aan. 

De parameters voor implementatie zijn onduidelijk, het is niet helder wat nodig is. 

 

Jij kunt hierin een rol hebben 

Workplace Innovation kan starten vanuit elk niveau van de organisatie. Er is niet één weg die naar 

Workplace Innovation leidt. Er is ook niet één manier. Iedere traject is uniek vanuit de organisatie 

waar het plaatsvindt. Wel kan door uitwisseling geleerd worden van ervaringen van anderen. Dat 

vind ik een van de mooie dingen aan Workplace Innovation. Het maakt ook niet uit hoeveel pogingen 

tot veranderen er al zijn gedaan, het kan zelfs gedurende een verandering ingezet worden. Jij en je 

collega’s kunnen de start hiervoor maken.  

 

Wil je meer weten?  

Bekijk het filmpje van The Fifth Element 
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Ik ben ervan overtuigd, en heb het op meerdere plaatsen gezien, dat Workplace Innovation voor 

iedereen in een organisatie een verbetering kan opleveren. Niet meer verandering op verandering 

die van bovenaf naar de werkvloer komt, maar constante verbetering en innovatie door alle niveaus 

van de organisatie. Een organisatie waar de ideeën en de creativiteit je tegemoet stromen als je 

binnenkomt. Het is dat waar je niet de vinger op kunt leggen bij een organisatie die goed 

functioneert.  

 
 
 

Het is de  
  

 
 
 

Het is de  WOW! 

 

 

Nieuwsgierig naar meer? Laat het me weten ansjansen@ncf.nl 


