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Sociale innovatie

Beeld :  NCSI

Concurrentie in achtertuin
M edewerkerS  haveN b edrI jf  eCT  op  zoek Naar  CoNCurreNTI ekraChT
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Concurrentie in achtertuin

Woord :  Mar ieke vos

Geschiedenis geen  garantie voor toekomst

De hallen van DeFabrique in Utrecht, waar 
aandenkens van een industrieel verleden 
nog volop aanwezig zijn, vormen op 11 no-

vember 2010 het toneel van een ongebruikelijke 
conferentie. Die kent de aanpak van een reis en een 
wedstrijd. Een reis omdat ruim twintig teams ‘op 
reis’ gaan naar innovatie, via brainstormsessies, 
marktkramen en pleisterplaatsen. Een wedstrijd 
omdat de beste ideeën aan het eind van de dag 
worden beoordeeld en beloond.
Organisator NCSI (Nederlands Centrum voor Socia-
le Innovatie) heeft er veel aan gedaan om de teams 
in beweging te krijgen: organisaties die eerder suc-
cesvol sociale innovatie toepasten geven advies,  
experts helpen de teams verder in het formuleren 
van hun vragen en aanpak en er worden middelen 
aangereikt om het creatieve denkproces op stoom 
te krijgen. Als opwarmertje verzorgt directeur De 
Baak Harry Starren een openingsspeech, daarna 
moeten de deelnemers zelf aan de slag. 

achtertuin. Het team van ECT is zeven man 
sterk: twee leden van de OR, de supervisor van de 
afdeling Gate & Administration Desk (G&AD) en vier 
van zijn medewerkers. Supervisor Herman Steeren-

berg heeft helder voor ogen waarom sociale inno-
vatie van belang is voor zijn bedrijf: ‘Na 45 jaar krij-
gen wij concurrentie in onze achtertuin, op de 
tweede Maasvlakte. De bedrijven daar zullen met 
de nieuwste technologie gaan werken. Wij hebben 
45 jaar ervaring. Hoe zorgen wij ervoor dat wij dat 
kunnen inzetten, zodat ECT het gezicht van de Rot-

terdamse haven blijft?’ Zijn afdeling speelt een be-
langrijke rol in het bedrijf, omdat de orderverwer-
king er plaatsvindt. Alle binnenkomende containers 
worden ingeboekt, zodat ze op de juiste plek in de 
haven worden gelost en worden doorgezet. Het be-
lang van de afdeling werd enkele jaren geleden let-
terlijk duidelijk: toen haperde het IT-systeem en lag 
er een lange rij wachtende containerschepen voor 
de haven. Binnen ECT is er echter nog wel wat lob-
bywerk te doen, zeggen de teamleden, want niet 
iedereen weet wat de afdeling doet. Dat moet ver-
anderen. Hoe, dat gaan de medewerkers zelf bepa-
len, zo besloot ECT. Daarom heeft Steerenberg me-
dewerkers van de werkvloer meegenomen naar 
Utrecht. En twee leden van de ondernemingsraad, 
want die is invloedrijk  binnen ECT.

pitchen. Marcel Wuurman en Marco van Ooijen 
zullen aan het eind van de dag de ‘pitch’ verzorgen: 
zij moeten de jury ervan overtuigen dat ECT de 
 winnaar wordt in de groep ‘Medewerker van de 
Toekomst’. Ook dat is sociale innovatie, want Wuur-
man en Van Ooijen volgen momenteel een oplei-
ding waarvan presenteren een onderdeel is. Deel-
name aan deze dag is overigens voor het hele team 

een leerproces. Men moet duidelijk wennen aan 
het idee van een brainstormsessie, sommigen schie-
ten direct in praktische oplossingen. Tegen het eind 
van de ochtend is het doel echter duidelijk gefor-
muleerd, onder leiding van procesbegeleider  
Jochem Dijckmeester. Het team wil de ‘op de afde-
ling aanwezige kennis, ervaring en talenten inzet-

beginnen met sociale innovatie als een reis en een wedstrijd: havenbedrijf eCT deed  
het. een team van eCT nam deel aan de NCSI-conferentie destination Innovation, 
formuleerde ter plekke zijn ambitie en de aanpak waarmee men die wil realiseren. de 
Gids voor personeelsmanagement liep een dag mee én zal over een half jaar berichten 
over de eerste resultaten van sociale innovatie bij het containeroverslagbedrijf.

Tweede Maasvlakte werpt schaduw. 
Oud havenbedrijf aan de bak.
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>> Vernieuwing eist 
anders werken.  
Or bewaakt 
 behoud banen.

Sociale innovatie

ten om intern het verschil te maken, zodat ECT het 
gezicht van de Rotterdamse haven blijft’. Het doel 
staat op een groot vel papier, er omheen zijn tallo-
ze post-its geplakt met concrete ideeën hoe dit doel 
bereikt kan worden. Zoals ‘reclame maken voor 
onze afdeling’, ‘een nieuwe, pakkender afdelings-
naam’, ‘ zorgen voor een prettige werksfeer’ en ‘me-
dewerkers laten participeren in de ontwikkeling van 
IT-applicaties’.
Na een ordening van deze ideeën worden drie the-
ma’s bedacht waarmee werkgroepen van G&AD-
medewerkers aan de slag kunnen: beter meebewe-
gen met het wisselende werkaanbod, het verbinden 
van ‘eilanden’ op de afdeling en een overgang van 
data entry naar data monitoring. ‘Op deze manier 
kunnen wij én onze ervaring en talenten gebruiken 
én processen verbeteren’, concludeert Hans Vlas-
blom. Ook Sjaak van Gelder, voorzitter van de OR, 

het complete team van eCT met links ‘embedded’ journaliste Marieke vos.

ziet de voordelen van deze aanpak: ‘Dit is goed 
voor ECT en goed voor de motivatie van de mede-
werkers.’ ‘Ja, dit vind ik mooi, dit is vernieuwend. 
Hier word ik wel blij van’, zegt Steerenberg.

Stappenplan. Het team gaat vervolgens in 
groepjes uiteen, om de drie thema’s verder uit te 
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werken. Henk Marcus buigt zich met Van Gelder en 
Michel Rijsdijk over het verbinden van de ‘eilanden’. 
Marcus en Rijsdijk zetten in een paar pennenstre-
ken neer waar meer kan worden samengewerkt. 
‘We kunnen mensen breder inzetbaar maken, zo-
dat ze meerdere modaliteiten kunnen doen. De 
werklast wordt dan ook beter verdeeld’, constateert 
Marcus. Van Gelder (ondernemingsraad) vraagt kri-
tisch welke gevolgen dat heeft voor het aantal ar-
beidsplaatsen. ‘Geen’, antwoorden Marcus en Rijs-
dijk. Als het team weer samenkomt, worden 
praktische zaken besproken. ‘We zullen dit in het 
werkoverleg moeten inbrengen’, zegt Van Ooijen, 
‘maar wat als het management er niets mee doet? 
Ik denk dat wij er zelf mee moeten beginnen.’ ‘We 
hebben een duidelijk stappenplan nodig’, vult Stee-
renberg aan, ‘zodat we kunnen aantonen wat we 
gaan doen en wat we hebben bereikt.’
Dat de Gids over een half jaar komt kijken wat er 
van de plannen terecht is gekomen, is voor het 
team een stok achter de deur om vaart te maken, 
zegt hij.

Think big, start small. Het middagpro-
gramma biedt ruimte om bij experts en good prac-
tices langs te gaan. Het team ECT splitst zich op en 
gaat onder meer langs bij Marc Maes, die zich bij 
Deloitte bezighoudt met innovatie. Deloitte heeft 
een aparte innovatiepoot opgezet, want ‘als je het 
verschil wilt maken, dan red je het als innoverende 
afdeling niet. Het moet breder’, zegt hij. Steeren-
berg kaart aan dat bij ECT in het verleden projecten 
juist te groot werden aangepakt en daardoor mis-
lukten. Maes noemt twee succesfactoren voor in-
novatie: de top van het bedrijf moet erachter staan 
en projecten moeten klein beginnen: ‘Think big, 
start small en pak snel door zodra je succes hebt.’
Op de tweede pleisterplaats waar het team ECT 
aanmeert horen ze dezelfde boodschap van Ton de 
Korte, directeur NCSI: het management moet inno-
vatie belangrijk vinden. Dat lijkt bij ECT geborgd: 
de top van het bedrijf ziet sociale innovatie als een 
belangrijk instrument om de concurrentiekracht te 
versterken. Bovendien steunt de nieuwe manager 
van de divisie waar G&AD onder valt, het project. 
Een calamiteit is een andere aanjager voor de start 
van succesvolle innovatie, zegt De Korte. Ook daar 
heeft ECT mee te maken, namelijk de komst van 
concurrentie op de tweede Maasvlakte. Op de 
vraag van Steerenberg hoe ze het beoogde project 
sociale innovatie in het reguliere proces kunnen 
verankeren, antwoordt De Korte: ‘Je spreekt men-
sen aan op hun vakmanschap, dus het is goed om 
in werkgroepen te beginnen. Maar zorg er ook voor 
dat het op het wekelijkse overleg met het manage-
ment komt, zodat het een vast onderdeel van je 
processen wordt.’
Fredy Peltzer, namens FNV Bondgenoten werkzaam 
bij NCSI, wijst op het belang van samenwerking, ze-
ker in de haven: ‘Maak afspraken met medewerkers, 

Samenvatting
 Komst nieuwste technologie op Tweede Maasvlakte dwingt bestaande  •
 bedrijven te vernieuwen om positie in de haven vast te kunnen houden.
 ECT stuurt medewerkers op pad om te onderzoeken waar vernieuwing  •
 gevonden kan worden.
 Team orderverwerking ECT doet mee aan Destination  Innovation, praktische  •
conferentie van het NCSI.
 Deelname aan het congres is zelf al de eerste stap in de richting van sociale  •
innovatie.
 Topmanagement en OR moeten vernieuwing steunen; OR loopt mee in het  •
team dat deelneemt aan Destination Innovation.
 In totaal deden ruim 30 teams van bijna net zoveel organisaties en  bedrijven  •
mee, verdeeld over vijf categorieën.

het lijnmanagement en de vakbonden en stel sa-
men prioriteiten.’ Daar is het team ECT al mee be-
gonnen, getuige de betrokkenheid van twee OR- 
leden op deze dag.

zenuwen. Aan het einde van de middag is het 
tijd om alle opgedane inzichten bij elkaar te vegen 
en de pitch te doen. Hoe gaat het team ECT straks 
de jury overtuigen dat hun idee voor sociale inno-
vatie moet winnen? Wuurman en Van Ooijen stel-
len samen met het team de pitch op. Het valt niet 
mee om na een dag vol plannen maken en inspira-
tie opdoen het doel en de gekozen werkwijze in 
een pakkend betoog om te zetten. Men kijkt met 
een schuin oog naar het team van Yacht dat, strak 
in het pak, zich verderop warmloopt voor hun pitch. 
‘Zij kunnen vast beter presenteren’ is de gedeelde 
gedachte in het team.
Procesbegeleider Dijkmeester geeft het presenta-
tieduo nog een paar laatste tips. Als de jury een-
maal binnen is, doen alle teams in het deel ‘Mede-
werker van de Toekomst’ hun pitch. Ook Wuurman 
en Van Ooijen, zonder haperen en ruim binnen de 
tijd, al is hun betoog erg bescheiden tussen de ste-
vige pitch van Yacht en de levendige toneelstukjes 
van bejaardenzorg Pleyade en Hogeschool Utrecht. 
De winnaars van de prijzen, elk thema heeft één 
winnaar (die gaat voor dit onderdeel naar Pleyade) 
plus één overkoepelende publieksprijs (voor GGZ 
Nederland) worden tijdens de borrel bekendge-
maakt. ECT zit er niet bij. 
Wuurman en Van Ooijen balen, maar zijn wel een 
ervaring rijker want zo’n pitch deden ze nooit eer-
der. Dat het team heeft verloren is niet erg, zegt 
Steerenberg. ‘De ervaring die we hier vandaag op-
deden, is heel belangrijk.’ Bovendien ziet hij deze 
dag als een mooie start van het project. Over een 
half jaar zal blijken hoe ver het team is gevorderd 
met sociale innovatie binnen ECT.


