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Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft op 16 september 2010 besloten om, op grond van 

art. 29 (2) van zijn reglement van orde, een initiatiefadvies op te stellen over 

 

Innovatieve arbeidsplaatsen als grondslag voor productief en kwalitatief hoogstaand 

werk. 

 

 

Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft op 20 oktober 2010 besloten om de studiegroep 

om te vormen tot een subcomité.  

 

Het subcomité "Innovatieve arbeidsplaatsen", dat met de voorbereidende werkzaamheden was belast, 

heeft zijn advies gepresenteerd op 23 februari 2011. Rapporteur was Leila Kurki en corapporteur 

Mihai Manoliu. 

 

Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn op 15 en 16 maart 2011 gehouden 

470e zitting (vergadering van 15 maart) het volgende advies uitgebracht, dat met 94 stemmen vóór en 

1 stem tegen, bij 2 onthoudingen, is goedgekeurd.  

 

* 

 

*          * 

 

1. Aanbevelingen 

 

1.1 Naar de mening van het Comité is het de taak van de Europese Unie om alle lidstaten en 

ondernemingen te steunen bij hun pogingen om innovatie op de werkplek te bevorderen. De 

bedoeling is om met behulp van innovatieve initiatieven de activiteiten van organisaties op 

duurzame wijze te vernieuwen, waarbij zowel de productiviteit als de kwaliteit van het werk 

worden verbeterd. Gebieden die hier in aanmerking komen voor verdere ontwikkeling zijn 

arbeidsprocessen, arbeidsorganisatie, werkmethoden & arbeidsmiddelen, fysieke 

arbeidsomstandigheden, beroepsvaardigheden & werkwijzen van werknemers en leiding & 

management. 

 

1.2 Het Comité stelt voor om het basisbegrip "innovatieve arbeidsplaats" duidelijk te definiëren. 

Het ontbreken van een algemeen geaccepteerd begrip zou wel eens een van de redenen 

kunnen zijn waarom in de beleidsdocumenten van de EU tot nu toe maar weinig aandacht is 

besteed aan innovatieve activiteiten op de werkplek. De Europese instellingen, lidstaten, 

sociale partners en maatschappelijke organisatie zullen zich rekenschap moeten geven van het 

belang van innovaties en van de middelen om deze door te voeren, met name op het niveau 

van ondernemingen en organisaties. 
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1.3 Het Comité is de opvatting toegedaan dat het begrip "innovatieve arbeidsplaats" weliswaar 

niet wordt genoemd in de Commissiedocumenten, maar dat het toch een centrale plaats 

inneemt in de Europa 2020-strategie en in beslissende mate bijdraagt tot het welslagen 

hiervan. Voorgesteld wordt dan ook om dit begrip expliciet op te nemen in de strategie. 

 

1.4 Het Comité stelt de Commissie voor om meer evenwicht aan te brengen in de Europa 2020-

strategie door van start te gaan met een proefproject op het gebied van innovatieve 

arbeidsplaatsen in het kader van het vlaggenschipinitiatief "Innovatie-Unie". In dit project zal 

verbetering van de kwaliteit van het beroepsleven voorop moeten staan. Volgens het Comité 

zal onmiddellijk moeten worden begonnen met aanvullende studies naar het verband tussen 

kwaliteit van het beroepsleven, innovatief vermogen en productiviteit, terwijl ook een 

Europese index met gegevens over de kwaliteit van het beroepsleven en de impact ervan op 

het innovatieve vermogen en de productiviteit moet worden opgesteld. De geboekte 

vooruitgang zal moeten worden afgemeten aan de hand van betrouwbare indicatoren, die niet 

alleen op de input gericht zijn, maar vooral ook op de output. 

 

1.5 Het Comité vindt het zorgwekkend dat de EU veel middelen vrijmaakt voor het ontwikkelen 

van geavanceerde technologie en productinnovaties, terwijl innovatieve initiatieven op de 

werkplek er bekaaid afkomen. Naar de mening van het Comité zal het innovatiebeleid zich 

meer moeten concentreren op de vraag hoe de verschillende actoren hun onderlinge 

samenwerking ter bevordering van innovatieve arbeidsplaatsen kunnen intensiveren en hoe ze 

daarmee het concurrentievermogen en het welvaartspeil in de EU kunnen verhogen. De EU 

dient haar middelen zodanig te besteden dat er meer vaart wordt gezet achter het realiseren 

van innovaties op de werkplek. Het Comité geeft de Commissie in overweging om alle haar 

ter beschikking staande financieringsinstrumenten (bijv. de structuurfondsen – m.n. het 

Sociaal Fonds - de kaderprogramma's voor onderzoek & innovatie en onderwijsprojecten) na 

te lopen en daarin zo snel mogelijk de nodige veranderingen aan te brengen. 

 

1.6 Naar het oordeel van het Comité moeten we ons bij de beoordeling van het innovatiebeleid 

concentreren op de vraag hoe de vaardigheden op de werkplek benut en ontwikkeld kunnen 

worden en mogen we ons niet louter richten op het reservoir aan geschoolde arbeidskrachten. 

Evenzo belangrijk is het om de aandacht te vestigen op de arbeidsomstandigheden, de 

arbeidsvoorwaarden en de werkomgeving. In ondernemingen en organisaties bestaat behoefte 

aan een nieuwe, multisectoriële manier van denken ter verbetering van de prestaties. De 

Commissie en de lidstaten worden opgeroepen om ernstig na te denken over de vraag wat 

voor soort beleidsmaatregelen en arbeidsorganisatievormen succesvol zijn gebleken bij het 

stimuleren van het innovatieve vermogen. Om meer te weten te komen over datgene wat op 

het niveau van ondernemingen en organisaties effect sorteert, zal de Commissie steun moeten 

geven aan onderzoeksactiviteiten en het verspreiden van de resultaten ervan. Verder is het 

naar de mening van het Comité noodzakelijk dat de Commissie de bestaande 

innovatiestrategieën onder de loep neemt en ervoor zorgt dat hierin overal een definitie van 

het begrip "innovatieve arbeidsplaats" wordt opgenomen. 
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1.7 Het Comité hecht er belang aan dat de eengemaakte markt van de EU de juiste voorwaarden 

schept voor de totstandkoming van een klimaat waarbinnen ondernemingen en organisaties 

worden aangemoedigd, hun innovatieve vermogen verder tot ontwikkeling te brengen. Bij de 

onderlinge concurrentie tussen bedrijven dient het te gaan om de kwaliteit en 

milieuvriendelijkheid van producten en diensten, niet alleen om de prijs ervan. 

Overheidsopdrachten hebben hier een sterke voorbeeldfunctie en leveren een model dat kan 

worden nagevolgd. 

 

1.8 Het Comité herinnert eraan dat de regeringen van de lidstaten hier een strategische rol spelen: 

cruciaal zijn investeringen in innovatieve projecten en allerlei financiële stimulansen. Een 

efficiënt gebruik van financieringsmiddelen ter bevordering van innovaties vraagt om 

doorzettingsvermogen, een goede planning en steun in de vorm van advisering en begeleiding 

bij het in gang zetten en succesvol ten einde brengen van ontwikkelingsprojecten. Voor de 

sociale partners is hier bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van de projecten een 

belangrijke rol weggelegd. Daarnaast zullen de maatschappelijke organisaties meer moeten 

worden betrokken bij het organiseren van beroepsopleidingen en het verspreiden van beste 

praktijken.  

 

1.9 Er zal rekening moeten worden gehouden met het feit dat de ontwikkeling van het 

innovatiebeleid zich per lidstaat in een verschillend stadium bevindt. Naar de mening van het 

Comité zal de Commissie de landen die nog niet zoveel ervaring hebben met het doorvoeren 

van innovaties in ondernemingen en organisaties, mogelijkheden en een kader moeten bieden 

om een nieuwe kennisbasis op te bouwen (bijv. met behulp van beste praktijken en projecten 

voor wederzijds leren). Het zou nuttig zijn om in het kader van EU-initiatieven op het gebied 

van innovatie en onderwijs de nadruk te leggen op innovatieve activiteiten op de werkplek en 

op verschillende soorten beroepsvaardigheden en managementsmethoden. In dit verband zou 

de Commissie ook kunnen profiteren van de ervaringen van de in meerdere lidstaten 

opererende ontwikkelingscentra die zich bezighouden met bevordering van innovaties, 

verbetering van de kwaliteit van het beroepsleven en verhoging van de productiviteit.  

 

1.10 Het Comité benadrukt dat het belangrijk is om het debat over innovatieve arbeidsplaatsen op 

de verschillende Europese fora, in de lidstaten en in de ondernemingen en organisaties voort 

te zetten. Het Comité zelf speelt een cruciale rol bij het streven om de sociale partners, de 

maatschappelijke organisaties en meer in het algemeen de besluitvormers te doordringen van 

de noodzaak van beleidsmaatregelen ter bevordering van innovatieve arbeidsplaatsen. Het 

Comité heeft als taak ertoe bij te dragen dat innovatie-activiteiten op de werkplek worden 

geïntegreerd in de eigen documenten en in de beleidsdocumenten van de EU in het algemeen. 

Dit kan het doen door zijn standpunten over innovatie m.n. in zijn adviezen over economische 

onderwerpen, werkgelegenheidaspecten en innovatiekwesties naar voren te halen. Ook zal het 

hiertoe gebruik moeten maken van zijn nauwe banden met de sociaal-economische raden in 

de lidstaten.  
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2. Innovatieve arbeidsplaatsen – de betekenis ervan voor de economische groei, voor  

duurzame productiviteit en voor de kwaliteit van het werk  

 

2.1 De lidstaten van de EU en de Europese instellingen hebben afgesproken, een strategie te 

volgen die ertoe moet leiden dat Europa versterkt uit de crisis te voorschijn komt en dat de 

EU zich ontwikkelt tot een slimme, duurzame en inclusieve economie met een hoog niveau 

van werkgelegenheid, productiviteit en sociale samenhang. Deze Europa 2020-strategie 

schetst de contouren voor een sociale markteconomie in het Europa van de 21e eeuw
1
. 

 

2.2 Onderhavig advies is een van de bijdragen van het Comité aan de Europa 2020-strategie en 

heeft hoofdzakelijk betrekking op de vlaggenschipinitiatieven "Innovatie-Unie"2 en "Agenda 

voor nieuwe vaardigheden en banen"3
 alsmede op de verbetering van de kwaliteit van het 

beroepsleven en het levenslang leren4. 

 

2.3 In dit advies wordt vastgehouden aan een ruime definitie van het begrip "innovatie" (zie 

Bijlagen I en II): innovatie is een beproefd, op kennis gebaseerd concurrentievoordeel, dat 

zijn oorsprong vindt in bijv. wetenschappelijk onderzoek, technologische uitvindingen,  

bedrijfsmodellen, dienstverlenend concepten, designs, keurmerken of alternatieve methoden 

om arbeid of productie te organiseren en de werkomgeving te ontwikkelen. Heel vaak 

ontstaan er innovaties als verschillende soorten kennisgebieden met elkaar worden 

gecombineerd, en is het zo dat innovaties de ontwikkeling van het bedrijfsleven, de 

maatschappij en de levensstandaard ten goede komen. 

 

2.4 Onder het begrip "innovatie" vallen producten en diensten plus technische, sociale en 

functionele vernieuwingen in alle sectoren en in allerlei organisaties. Deze benadedring 

betekent dat ondernemingen, vrijwilligersorganisaties en overheidsinstanties allemaal een 

bron van innovatie kunnen zijn. 

 

                                                   
1

  De Europa 2020-strategie omvat drie prioriteiten die elkaar wederzijds versterken:  

 – slimme groei: ontwikkeling van de kennis- en innovatie-economie; 

 – duurzame groei: bevordering van een zuiniger met haar hulpmiddelen omspringende, groenere en competitievere economie;   

 – inclusieve groei: bevordering van een economie met een hoog werkgelegenheidsniveau en een sterkere sociale en territoriale 
samenhang.  

2
  Zie EESC-advies van 17 maart 2010 over het "Beleid inzake innovatie", rapporteur Henri Malosse (CESE 445/2010, nog niet 

afgedrukt in het Publicatieblad van de EU), en  het in maart 2011 goed te keuren EESC-advies over het "Vlaggenschipinitiatief  
'Innovatie-unie' in het kader van de Europa 2020-strategie", rapporteur Gerard Wolf en corapporteur Erik Svensson. 

3
  Zie EESC-advies van 4 november 2009 over "Nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen", rapporteur Vladimíra Drbalová (PB 

128 van 18.5.2010, blz. 74). 

4
  Zie EESC-advies van 27 mei 2010 over de werkgelegenheidsrichtsnoeren, rapporteur Wolfgang Greif (CESE 763/2010, nog niet 

afgedrukt in het Publicatieblad van de EU). 
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2.5 Via innovatieve initiatieven op de werkplek wordt ernaar gestreefd, de productiviteit van 

organisaties duurzaam te verbeteren en tegelijkertijd de kwaliteit van het beroepsleven te 

verhogen. Innovatieve arbeidsplaatsen dragen bij tot sociale en organisatorische 

veranderingen, gebaseerd op geïntegreerde en op duurzaamheidsdenken gebaseerde 

oplossingen, die de prestaties van ondernemingen verbeteren en op den duur de bedrijfskosten 

terugdringen. Gebieden die voor verdere ontwikkeling in aanmerking komen, zijn: 

arbeidsprocessen, arbeidsorganisatie, werkmethoden & arbeidsmiddelen, fysieke 

arbeidsomstandigheden, beroepsvaardigheden & werkwijzen van werknemers en leiding 

& management. 

 

2.6 Investeringen in het kader van het innovatiebeleid zouden op grond van de hierboven 

gepresenteerde definitie van "innovatie" ten goede moeten komen aan organisatorische en van 

de werknemers uitgaande innovaties, die leiden tot verbetering van de prestaties en het 

concurrentievermogen van ondernemingen en overheids- en andere organisaties, tot 

generering van nieuwe en betere arbeidsplaatsen (alternatieve vormen van werk in bestaande 

sectoren en nieuwe banen in nieuwe sectoren), tot realisering van meer duurzame 

productiviteitsgroei en tot verhoging van de kwaliteit van het beroepsleven. Dankzij 

dergelijke investeringen kunnen werkgevers, werknemers en de hele maatschappij beter gaan 

functioneren. 

 

3. Nieuwe groeifactoren en verandering van de arbeidscultuur 

 

3.1 De Europese economie en welvaart hebben behoefte aan nieuwe groeifactoren en aan een 

verhoging van de productiviteit in alle sectoren. Als deze groei op duurzame grondslag wordt 

gerealiseerd, kan steun worden gegeven aan innovatieve activiteiten en kunnen er meer 

kwalitatief hoogstaande arbeidsplaatsen worden geschapen. Cruciaal voor het verbeteren van 

de productiviteit en de kwaliteit van het beroepsleven is een combinatie van factoren: 

technologische vakkennis en vaardigheden van werknemers; betrokkenheid en motivatie van 

het personeel, en kwaliteit van het management. Hieruit komen nieuwe producten, diensten en 

werkwijzen voort. Een beter innovatief vermogen van een organisatie zorgt voor een geschikt 

kader waarbinnen innovaties leiden tot productiviteitsverhoging, wat het weer mogelijk maakt 

om nieuwe investeringen ter ondersteuning van innovaties in de organisatie te realiseren
5
 

(Bijlage III). 

 

                                                   
5

  EESC-advies van 26 september 2007 over "Bevordering van duurzame productiviteit op de werkplek in Europa", rapporteur 

Leila Kurki (PB C 10 van 15.01.2008). 
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3.2 De komende jaren zal er in het beroepsleven een ingrijpende mentaliteitsverandering 

plaatsvinden. Achterliggende oorzaken zijn o.a. de veranderingen als gevolg van de 

demografische ontwikkeling, het stijgende opleidingsniveau van werknemers, de gevolgen 

van de ontwikkeling van het wetenschappelijke (m.n. geneeskundige) onderzoek voor de 

levensverwachting en de duur van het actieve beroepsleven, de onstuitbare digitalisering van 

de productie en dienstverlening, de mondiale concurrentie en de eisen van duurzame 

ontwikkeling.  

 

3.3 Een centrale uitdaging met het oog op de toekomstige concurrentiepositie van de lidstaten en 

Europa is de wijze waarop de arbeid wordt georganiseerd en leiding wordt gegeven op de 

werkplek. De mensen beginnen steeds meer belang te hechten aan voldoening in hun werk en 

aan de plaats die werken in hun leven inneemt. Er is een groeiende behoefte aan het 

combineren van werk, gezin en vrije tijd. Men eist dat bij het opstellen van werkroosters en 

loonregelingen meer rekening wordt gehouden met de individuele behoeftes. De 

arbeidsplaatsen worden steeds diverser, waarbij managers leiding moeten geven aan zowel 

mensen van verschillende leeftijd als werknemers van verschillende nationaliteit en 

vertegenwoordigers van verschillende minderheden. Het voorschrijden van de  

technologische ontwikkeling is van doorslaggevende betekenis voor de werkomgeving en de 

arbeidsmiddelen. In 2020 zal het beroepsleven worden gekenmerkt door de volgende 

sleutelbegrippen: samenwerking; daadwerkelijke, van het individu uitgaande innovatie, en 

sociale contacten
6. 

 

3.4 Verandering van de arbeidscultuur vraagt om andere werkwijzen en ander soort management. 

De aard van het werk wordt steeds meer beïnvloed door de tendens om in toenemende mate 

rekening te houden met duurzaamheidsaspecten, naarmate ondernemingen zich bij het 

afmeten van hun succes en het bepalen van hun beleid meer laten leiden door een samenspel 

van economische, sociale en milieuparameters. Leidraad bij het ontwikkelen van duurzame 

arbeidsplaatsen dient de gedachte te zijn dat werk niet alleen gezond en productief moet zijn, 

maar ook de mensen moet inspireren en het welzijn moet verbeteren.  

 

 

4. Innovatieve arbeidsplaatsen 

 

4.1 Het innovatieve vermogen van een organisatie berust op de motivatie en het engagement die 

leidinggevenden en personeel ten toon spreiden bij het vernieuwen van hun eigen werk en het 

functioneren van de organisatie. Als resultaat levert dat vernieuwde product- en 

dienstenmodellen of functionele werkprocessen op, die de klant een 

toegevoegde waarde leveren. Hoe geavanceerder de methoden zijn die een organisatie bij haar 

innovatie-activiteiten gebruikt, des te beter is ze in staat om innovaties te verwezenlijken
7. 

 

                                                   
6

  Max Mickelsson, workshop-presentatie op 25.1.2011, Helsinki. 

7
  Bessant, John (2003), High-Involvement Innovation (Innovative capability’s eight dimensions). 
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4.2 Onderzoek wijst uit dat innovaties op de werkplek een groter aandeel hebben in het totaal van 

succesvolle innovatieve activiteiten van een onderneming dan technologische innovaties
8. 

Een goed begrip van de verschillende elementen van het vernieuwingsproces is dan ook 

belangrijk: meestal kan een product- of diensteninnovatie alleen succesvol zijn als er tegelijk 

ook een functionele, op de werkomgeving betrekking hebbende innovatie plaatsvindt
9. 

 

4.3 Ook is het belangrijk dat er voldoende middelen worden gestoken in onderzoek en 

technologische ontwikkeling. Succes wordt echter niet altijd bepaald door de allernieuwste, 

maar eerder door de productiefste, op brede schaal toepasbare technologie. Ook is het van 

essentieel belang dat geprofiteerd wordt van de mogelijkheden van elders vervaardigde 

technologieën (bijv. ICT en digitalisering) en elders opgestelde regelgeving (bijv. 

normalisatie). Daarentegen is het niet zo dat onderzoeksresultaten en technologieën 

automatisch tot een andere bedrijfsvoering of meer productiviteit leiden. Technologieën 

kunnen vaak alleen in gebruik worden genomen als een onderneming beschikt over de daartoe 

benodigde eigen knowhow van hoog niveau. Er zal dus effectiever gebruik moeten worden 

gemaakt van immaterieel kapitaal
10

 en de hierop betrekking hebbende investeringen. Dit is 

over het algemeen een van de zwakke schakels in het proces van ingebruikneming van 

nieuwe technologie.  

 

4.4 Bij het ramen van de innovatiecapacaiteit van ondernemingen is het zaak dat gekeken wordt 

naar de mate waarin reeds binnen de organisatie voorhanden knowhow wordt benut en 

ontwikkeld, en dat de aandacht niet uitsluitend op het reservoir aan geschoolde werknemers 

wordt gericht. Er zijn aanwijzingen dat het aantal in een bepaalde economie actieve 

organisaties waar het management het leerproces van de individuele werknemer en de hele 

organisatie pleegt te stimuleren, ook zeer veel zegt over de innovatiecapaciteit van de 

economie als geheel
11

 
12

. 

 

                                                   
8

  Frank Pot, Radboud University and European Association of National Productivity Centres, “Workplace innovation for better 

jobs and performance”, november 2010, Antalya. 

9
  Zie bijv. Terhi Arvonen / Lumene, workshop-presentatie op 25.1.2011, Helsinki, alsmede Laura Seppänen en Annarita Koli /   

sociale dienst van de gemeente Helsinki, workshop-presentaties op 25.1.2011, Helsinki.  

10
  Investeringen in immaterieel kapitaal hebben voor het grootste deel betrekking op innovatieve activiteiten, m.n. O&O.  

Belangrijk zijn verder handelsmerken, menselijk kapitaal, organisatiestructuren, programmering en gedigitaliseerde kennis, 
keurmerken, bedrijfsmodellen en design. Immaterieel kapitaal accentueert de vaardigheden van werknemers en de betekenis die 
het creëren, toepassen en in praktijk brengen van nieuwe kennis heeft voor de economie en de productiviteit.  

11
  Dirk van Damme, Centrum voor Educatief Onderzoek en Innovatie bij de OESO, tijdens de hoorzitting van de Waarnemingspost 

Arbeidsmarkt op 15.12.2010. 

12
  OESO, Innovative workplaces, 2010. "A work organisation is supporting innovation through the use of employee autonomy and 

discretion, supported by learning and training opportunities". 



- 8 - 

 

4.5 Het bedrijfsleven heeft te weinig oog voor de innovatiemogelijkheden die zich voordoen als 

gevolg van het feit dat de beroepsvaardigheden van de werknemers verbeteren. Op grond van 

een door Eurofound (Stichting ter verbetering van de leef- en arbeidsomstandgheden) verricht 

onderzoek op het gebied van de arbeidsomstandigheden
13 en een door Cedefop (Centrum 

voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding) verrichte studie14 investeren Europese 

ondernemingen helaas nog altijd veel te weinig in menselijk kapitaal. Ook van de 

ondernemingen die hun personeel opleiden, kan maar 26% voorspellen welke 

beroepsvaardigheden ze in de toekomst nodig zullen hebben. 

 

4.6 In de praktijk onstaan alle innovaties uit vorige innovaties, door de jaren heen opgebouwde 

ervaringen, leerprocessen en beroepsvaardigheden. Als we bedenken hoe belangrijk de rol 

van werknemers in een onderneming voor het produceren van kennis en ideeën is, is het 

verbijsterend om te zien hoe weinig aandacht daaraan is besteed in het innovatiebeleid en het 

debat hierover
15. 

 

4.7 Innovaties die uitgaan van de situatie op de werkplek, maken het mogelijk om de ideeën, 

vaardigheden en ervaringen van alle groepen werknemers in aanmerking te nemen. In de 

praktijk is gebleken dat er meer kans is op innovaties op de werkplek als de 

arbeidsomstandigheden, de werkomgeving en de arbeidsvoorwaarden in orde zijn
16

 
17

. Case 

studies
18

 wijzen uit dat er verschillende voordelen verbonden zijn aan dergelijke activiteiten 

en dat ze bijdragen tot het algehele winstvermogen van ondernemingen. Positieve 

neveneffecten zijn verbetering van de arbeidssatisfactie en terugdringing van de absentie 

wegens ziekte. Dankzij innovaties op de werkplek kunnen er ook efficiënte manieren worden 

gevonden om energie en hulpmiddelen te besparen en de fysieke arbeidsomstandigheden te 

verbeteren. De investeringen die worden gedaan, betalen zich dus dubbel en dwars terug voor 

de onderneming/organisatie. 

 
4.8 Doorslaggevend voor het succes en aanzien van een onderneming of organisatie is de 

gedrevenheid en creativiteit van de werknemers en hun vermogen om zelf initiatieven te 

nemen (80 %). Er zal nog veel moeten worden gedaan om een beter begrip te krijgen van 

deze eigenschappen en ze te benutten ter verbetering van het concurrentievermogen, want 

managers ontbreekt het voorlopig nog aan voldoende kennis op dit gebied. Wel zijn de 

traditionele eigenschappen van werknemers, zoals gehoorzaamheid, vlijt en schranderheid, 

goed bekend, maar de betekenis ervan voor het concurrentievermogen in de huidige 

                                                   
13

  Eurofound, European working conditions survey 2010. 

14
  Cedefop, Encouraging continuing training by enterprises – time for a rethink?, achtergrondnota, maart 2010. 

15
  Tarmo Lemola, Innovaation uudet haasteet ja haastajat (Nieuwe uitdagingen en uitdagers van de innovatie), WSOYpro Oy 

2009. 

16
  Zie o.a. Andreas Crimmann, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), Duitsland, tijdens de hoorzitting van de 

Waarnemingspost Arbeidsmarkt op 15.12.2010. 

17
  Tuula Eloranta, workshoppresentatie op 25.1.2011, Helsinki. 

18
  Deense vakcentrale LO, Employee-driven innovation, 2008. 
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geglobaliseerde wereld en tegen de achtergrond van de technologische ontwikkeling is kleiner 

geworden
19. 

 
4.9 Uit onderzoek blijkt dat het meest voorkomende obstakel voor innovaties op de werkplek een 

gebrek aan belangstelling is bij het management, want leidinggevenden zien vaak geen reden 

om een en ander verder te ontwikkelen. Andere obstakels zijn het ontbreken van echte kennis 

over het onderwerp, beperkte ervaring met het doorvoeren van veranderingen en eventuele 

financiële risico's die verbonden zijn aan de veranderingen20. Ook de angst van werknemers 

voor veranderingen kan remmend werken, vooral als de sfeer op de werkplek niet uitnodigt 

tot participatie.  

 

4.10 Het begeleiden van veranderingen en het creëren van voorwaarden voor innovatieve 

processen vormen dus nog altijd grote uitdagingen voor de meeste ondernemingen en 

organisaties, terwijl er maar weinig opleidingen zijn die deze talenten helpen ontwikkelen
21. 

Human Resource Management zou dan ook moeten worden erkend als een strategisch 

onderdeel van elk management. Deze vaardigheid zou kunnen dienen als een nieuwe 

aandrijver van de economie. Er is behoefte aan nieuwe soorten stimulansen om 

leidinggevenden en werknemers te betrekken bij het ontwikkelen van de bedrijfscultuur en de 

besluitvorming, alsmede aan een ondernemingscultuur die de mensen motiveert om samen te 

werken en uitnodigt om te participeren in de ontwikkeling van de organisatie.  

 

Brussel, 15 maart 2011. 

 

 

De voorzitter  

van het  

Europees Economisch en Sociaal Comité 

 

 

 

 

Staffan Nilsson 

 

 

* 

 

*         * 

N.B.: Bijlagen op volgende pagina 

 

                                                   
19

  Tuomo Alasoini (naar een idee van Hamel 2007), workshop 25.1.2011, Helsinki. 

20
  Tuomo Alasoini, workshoppresentatie op 25.1.2011, Helsinki. 

21
  Dirk Ameel, Ameel D & C bvba, tijdens de hoorzitting van de Waarnemingpost Arbeidsmarkt op 15.12.2010. 
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BIJLAGE I 

 

Definities
 22

: 

 

Innovatie: een beproefd, op kennis gebaseerd concurrentievoordeel, dat zijn oorsprong vindt in 

bijv. wetenschappelijk onderzoek, technologische uitvindingen,  bedrijfsmodellen, dienstverlenend 

concepten, designs, keurmerken of alternatieve methoden om arbeid of productie te organiseren en de 

werkomgeving te ontwikkelen. Heel vaak ontstaan er innovaties als verschillende soorten 

kennisgebieden met elkaar worden gecombineerd, en is het zo dat ze de ontwikkeling van het 

bedrijfsleven, de maatschappij en de levensstandaard ten goede komen. 

 

Sociale innovatie: in veel gevallen een samengaan van technologische en niet-technologische 

innovaties, waarbij bijv. sprake is van een zich verdiepende interactie tussen producent en consument, 

een ontwikkeling van structuren en ondersteunende bedrijfsmodellen en een introductie van 

technologie. Een veelzijdige benutting van technologie (zoals ICT) schept mogelijkheden voor 

nieuwe soorten samenwerkingsmodellen, werkwijzen en bestuurlijke procedures, terwijl de 

ontwikkeling van technologie en bijv. kennis op het gebied van bedrijfsvoering of van de werknemers 

uitgaande ontwikkeling van productie/dienstverlening integraal deel uitmaken van commerciële 

projecten. In sommige gevallen worden sociale innovaties beschouwd als instrument voor het 

oplossen van maatschappelijke problemen (klimaatveranderingen, armoede, vergrijzing e.d). 

 

             Innovatieve arbeidplaatsen: arbeidsplaatsen, bedoeld om op een duurzame wijze het functioneren van 

organisaties te vernieuwen door tegelijkertijd de productiviteit en de kwaliteit van het werk te 

verbeteren. Gebieden die voor verdere ontwikkeling in aanmerking komen, zijn: arbeidsprocessen, 

arbeidsorganisatie, werkmethoden & arbeidsmiddelen, fysieke arbeidsomstandigheden, 

beroepsvaardigheden & werkwijzen van werknemers en leiding & management. Innovatieve 

activiteiten op de werkplek kunnen worden geklasseerd onder de noemer sociale innovatie.  

 

Innovatiebeleid: pakket overheidsmaatregelen, bedoeld om gunstige voorwaarden te scheppen voor 

innovatieve activiteiten, het ontstaan van een klimaat waarin innovaties gedijen, en de totstandkoming 

en toepassing van innovaties in economie en maatschappij.  

 

Horizontaal innovatiebeleid: ondersteunt via innovatieve activiteiten het proces van vernieuwing op 

verschillende beleidsterreinen (bijv. sociale zaken & volksgezondheid, energie, vervoer, 

kennismaatschappij, algemeen & beroepsonderwijs en regionale ontwikkeling). 

 

                                                   
22

  Zie bijv. het verslag inzake het innovatiebeleid dat de Finse regering in oktober 2008 heeft voorgelegd aan het Parlement. Raad 

voor onderzoek en innovatie, Beleidsnota  28.10.2010. 
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Innovatiesysteem: een complex geheel, bestaande uit producenten en gebruikers van kennis en 

vaardigheden en hun onderlinge interacties. Plaatselijke innovatieomgevingen zullen in de toekomst 

steeds duidelijker deel gaan uitmaken van een mondiaal netwerk van innovatieclusters en –centra. Om 

zich te kunnen handhaven zullen deze omgevingen in staat moeten zijn om gekwalificeerde 

medewerkers aan te trekken en nauw samen te werken met andere omgevingen.  

 



- 12 - 

 

BIJLAGE II 

innovatie

Bedrijven/
O&O-organisaties

Niet-technologische/
sociale

Onderzoeks-
en ontwikkelings-
activiteiten

Technologische

Commerciële activiteiten, 
marketing en
organisatorische innovaties = 
innovaties op de werkplek

klanten/
gebruikers Technologische keuzes

(”Sociale vormgeving van 
technologie”)

Openbare en particuliere
dienstverlening en andere
innovaties

Systematisering, 
inderdisciplinariteit en 
toename van 
innovatieve activiteiten
die niet op een O&O zijn
gebaseerd

betrokkene

Diagram: Van traditionele O&O-activiteiten naar een geïntegreerd, horizontaal systeem
van onderzoek en innovatie.
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_____________ 

engagement en motivatie van 

personeel, 

innovatiemanagement 

tevredenheid van klant     rendement    concurrentievermogen 

BIJLAGE III 

Innovatief vermogen en succes van de organisatie 

 

   

 

e
xt

e
rn

 
in

te
rn

 

 

 

knowhow 

(kennis en 

vaardigheden) 

benutting van 

technologie 

Innovaties (producten, diensten, werkwijzen) 

 

verbeterde productiviteit en kwaliteit van het beroepsleven  


