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Vijf dilemma’s bij 
sociale innovatie NS
EErStE  art i kEl  i N  SEr i E  VaN twEE

In 2007 sloot NS samen met de vakbon-
den volgens AWVN de meest innovatie-
ve cao van het jaar. Sociale innovatie 
stond in deze cao centraal. Met sociale 
innovatie werd vooral de emancipatie 
van de klassieke arbeidsverhoudingen 
tot volwassen arbeidsrelaties bedoeld. 
Deze ambitie kwam terug in cao-onder-
werpen als werktijden, zelfroosteren, lei-
derschap en diversiteit. Om de ambities 
te realiseren werd een tijdelijk proces-
team opgericht. Vier jaar later maakt het 
team in de Gids voor Personeelsmanage-
ment de balans op. Dit is het eerste arti-
kel in een korte serie van twee.

Het kleine procesteam werd ver-
bonden aan het overleg van P&O-
managers uit de diverse bedrijfs-

onderdelen van NS. De uiteindelijke 
verantwoordelijkheid voor P&O ligt bij 
NS binnen de bedrijfsonderdelen zelf. 

Het procesteam legde verantwoording af 
aan de directeur P&O die ook het cao-
overleg met de vakbonden voerde. Het 
procesteam is actief aan de slag gegaan om 
de cao-ambities te realiseren. Omdat het 
een gemeenschappelijke ambitie betreft, 
zijn ook de vakbonden betrokken. Om haar 
activiteiten in te richten heeft het proces-
team de volgende principes gehanteerd:

activiteiten worden niet via de hiërar- •
chische lijn georganiseerd;

het procesteam verbindt verschillende  •
activiteiten met elkaar om zo een olievlek 
te laten groeien;

het proces is gericht op het BBB-princi- •
pe: eerst bewustworden, dan bewegen en 
uiteindelijk de veranderingen borgen.

De afgelopen jaren is met veel plezier en 
betrokkenheid gewerkt om de (papieren) 
ambitie van de cao tot leven te wekken in 
het hart van de organisatie. Hierbij zijn 

onderweg een aantal dilemma’s gepas-
seerd. In twee artikelen willen we de tien 
belangrijkste dilemma’s kort bespreken. In 
het eerste artikel ligt de nadruk vooral op 
het ontwerp, de definities en de structuur. 
In het tweede artikel worden vooral de di-
lemma’s besproken die betrekking hebben 
op de uitvoering in de HRM-praktijk. Elk 
dilemma wordt gestart met een algemene 
beschrijving om daarna te kijken hoe dit 
aspect van sociale innovatie binnen NS 
heeft uitgepakt. 

1. Visionair of instrumenteel. 
Organisaties starten vaak met sociale in-
novatie omdat ze de organisatie willen ver-
nieuwen, of de relatie tussen medewerkers. 
Dit soort ambities zijn vaak vervat in visi-
onaire beelden die richting geven en en-
thousiasme kunnen oproepen. Maar door 
hun abstracte formulering ook kunnen lei-
den tot onduidelijkheid en het verdoeze-
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Omgekeerde volgorde?  
Eerst 1000 bloemen, dan visie 
vastleggen.

Beeld :  Mark Mirror

len van onderliggende belangen, want wie 
is er nu tegen ‘slimmer werken’ of ‘meer 
ruimte voor de werknemer’? 
Een heldere doelstelling pleit voor een in-
strumentele aanpak met een zichtbaar ef-
fect in de directe werkomgeving. Maar 
zonder dat het zicht op doel en ambities 
verloren dreigt te gaan; ‘oh, sociale inno-
vatie is dus gewoon opleiden!’.
Het startpunt voor sociale innovatie bij NS 
kwam voort uit de cao. Samen met socia-
le partners was een gehele paragraaf ge-
wijd aan het onderwerp en waren onder 
dit thema veel (voornamelijk) instrumen-
tele interventies afgesproken. Mede door-
dat NS en sociale partners dit samen pre-
senteerden en uitdroegen is deze cao in 
2007 beloond met de AWVN jaarprijs So-
ciale innovatie. Keerzijde van de vrij con-
crete afspraken was dat de visie enigszins 
naar de achtergrond verdween. De vraag 
waarom zaken belangrijk waren werd bij-

team een visie geschreven: ‘NS wil er sa-
men met haar medewerkers voor zorgdra-
gen dat zij met veel plezier, gemotiveerd, 
gezond inzetbaar zijn en blijven in het hui-
dige en toekomstige arbeidsproces’. Dit 
lijkt een omgekeerde volgorde. De over-
koepelende visie kwam als het ware voort 
uit de uitwerking van de concrete afspra-
ken vastgelegd in de cao. Doordat de visie 
was geformuleerd door het procesteam, 
was deze niet door eenieder doorleefd en 
daardoor ook niet automatisch gedeeld 
en gedragen. Het bedrijf zelf moest min 
of meer worden overtuigd van de ‘eigen’ 

na ondergeschikt aan het behalen van 
doelstellingen uit de cao. Bij aanvang is di-
rect enthousiast aan de slag gegaan met 
het opstarten van zoveel mogelijk initia-
tieven zonder vooraf te komen tot een hel-
der geformuleerde gedragen visie. Dit ge-
beurde onder het  motto ‘1000 bloemen 
laten bloeien’ waarmee veel energie en 
enthousiasme is gegenereerd. Bestaande 
initiatieven uit de organisatie werden in 
de schijnwerpers gezet en nieuwe initia-
tieven werden ondersteund. Nadat het in-
strumentarium van sociale innovatie in de 
cao was afgesproken, heeft het proces-
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visie. Een aanwijzing dat deze visie in be-
ginsel niet geheel eigen is geworden, is 
de totstandkoming van het onderdeel so-
ciale innovatie in het jaarverslag. Deze pa-
ragraaf is grotendeels geschreven door 
het procesteam. Hieruit rijst de vraag wie 
de afzender was, het bedrijf of het proces-
team. Samenvattend kan worden gesteld 
dat het belangrijk is om duidelijk, met alle 
partijen, vast te stellen waarom het onder-
werp sociale innovatie belangrijk is en 
welke visie daar achter zit. Bij voorkeur 
voordat gestart wordt met de uitrol van 
instrumenten. Op deze wijze kunnen par-
tijen elkaar scherp houden op de kern in 

veranderingsproces. Initiatieven van bo-
venaf kunnen echter ook leiden tot impli-
ciete en expliciete weerstanden in de or-
ganisatie. Indien dit leidt tot medewerkers 
die zich afwenden, dan staat dit haaks op 
de ambitie van sociale innovatie om me-
dewerkers zelf betrokken en verantwoor-
delijk te maken. Dus toch bottom-up  en 
medewerkers zelf hun talenten laten be-
nutten om initiatieven en activiteiten te 
ontplooien? Het kan zeker de betrokken-
heid vergroten en tot mooie initiatieven 
leiden.  Maar er zijn ook gevaren, denk 
aan hobbyisme, gebrek aan sturing en te 
weinig borging in de organisatie. Dit 
speelt zeker wanneer een organisatie niet 
gewend is aan een bottom-up benadering. 
Er verandert dan uiteindelijk niets.
De eerder beschreven ‘1000 bloemen’ aan-
pak van sociale innovatie bij NS past bin-
nen een bottom-up benadering. Bij de 
start zijn met veel succes kick-off evene-
menten georganiseerd om kennis te de-
len, enthousiasme  te creëren en verschil-
lende afdelingen de kans te geven elkaar 
te ontmoeten en samen initiatieven op te 
pakken. Zo zijn door het gehele spoorbe-
drijf beweging en energie gecreëerd.
Er zijn wel twee kanttekeningen bij deze 
aanpak te plaatsen. De eerste is de focus 
op eerste lijnmanagement. Het proces-
team heeft gekozen om  bij aanvang voor-
al deze groep aan te spreken. Binnen een 
van oudsher hiërarchische organisatie als 
NS is dit een eerste invulling van het be-
grip bottom-up. Ook vanwege de beperk-
te capaciteit ligt deze keuze voor de hand. 
Toch wordt hiermee betrokkenheid en me-
de-eigenaarschap van uitvoerende mede-
werkers zelf nog niet voldoende aange-
boord. Het belangrijkste aspect van 
sociale innovatie, de zelfsturing die mede-
werkers in relatie met hun direct leiding-
gevende realiseren, komt hierdoor be-
perkt uit de verf. Op de tweede plaats 
blijken initiatieven moeilijk te beklijven 
zonder duidelijke evaluatie, waardering 
en keuzes van de leiding. Medewerkers er-
varen dan een tegenstrijdigheid in sturing. 
Als de zelfgenomen initiatieven niet, of 
slechts beperkt, worden meegenomen in 
de uiteindelijke waardering van het eigen 
functioneren, wordt te weinig ruimte er-
varen om zelf aan de slag te gaan.

3. Buiten de structuur of bin-
nen de structuur. Wie zorgt ervoor 
dat er dingen gebeuren in de organisatie? 
Staan deze mensen midden in de bestaan-

plaats van elkaar beoordelen op losstaan-
de instrumenten. De keerzijde van zo’n 
aanpak is dat enthousiasme om aan de 
slag te gaan door veel abstracte discussies 
in de kiem kan worden gesmoord. De 
kunst is om door een genuanceerde aan-
pak het beste van twee werelden te ver-
krijgen.

2. top-down of bottom-up. 
Een enthousiast management wil graag 
ambities bereiken en zelf activiteiten en 
initiatieven ontplooien. Heel begrijpelijk 
en soms een goede aanpak om de organi-
satie op sleeptouw te nemen in een groot 

Om sociaal te innoveren moest de wissel om bij NS.
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de structuur of is het handig om ze er bui-
ten te plaatsen? Organisaties kiezen snel 
voor een projectteam dat buiten de regu-
liere (lijn)structuur wordt geplaatst. Dat 
heeft veel voordelen. Er zijn verrassende 
combinaties van mensen mogelijk en de 
flexibiliteit, vrijheid van handelen en toe-
wijding kunnen groot zijn. Maar uiteinde-
lijk zullen anderen in de organisatie het 
moeten gaan doen. Zien zij het project-
team niet te veel als ‘dat clubje mensen 
dat iets met sociale innovatie doet?’ Posi-
tioneer je de verantwoordelijkheid in de 
structuur dan is de kans op succesvolle 
borging van activiteiten groter.
De afspraken over sociale innovatie zijn op 
holdingniveau met sociale partners ge-
maakt. Het was inhoudelijk niet wenselijk 
en sturingstechnisch lastig om de uitvoe-
ring rechtstreeks in de bedrijfsonderdelen 
te plaatsen. Het procesteam werd daarom 
gekoppeld aan het overleg van de direc-
teuren P&O van alle bedrijfsonderdelen 
(MT P&O) om langs die route de bedrijfs-
onderdelen te inspireren. In de praktijk 
opereerde het procesteam tamelijk zelf-
standig en los van het MT P&O. Vanuit 
haar vrije rol heeft het procesteam veel 
energie kunnen genereren op diverse 
plekken in de organisatie. Overtuigd van 
haar eigen eindigheid is het procesteam 
veel relaties aangegaan met (mogelijke) 
ambassadeurs en initiatiefnemers. De le-
gitimiteit en het succes ontleende het pro-
cesteam vooral aan enthousiasme en ge-
drevenheid van de direct betrokkenen. Zo 
waren de inspiratie-events voor managers 
en P&O-directeuren zeer succesvol. In de 
praktijk bleek het toch ingewikkeld om de 
bedrijfsonderdelen of lijnmanagers echt 
te committeren. In de uitvoering bleef 
vooral gekeken worden naar wat het pro-
cesteam concreet kon betekenen. Een ster-
kere strategische borging van de activitei-
ten van het procesteam binnen de 
bedrijfsonderdelen zelf zou de mogelijke 
inktvlekwerking van de aanpak positief 
hebben beïnvloed, maar wellicht het ge-
zamenlijk optrekken verder belemmerd 
hebben.

4. Nieuwe verhoudingen. Soci-
ale innovatie gaat ook over het loskomen 
van bestaande structuren en belangen. De 
individuele werknemer en de relatie met 
zijn leidinggevende staat centraal. Welke 
rol voor de OR en de vakbonden past dan 
hierbij het best? Zij richten zich immers 
vooral op de collectiviteit en zouden wel-
licht minder direct belang hebben bij suc-
cesvolle sociale innovatie vanuit hun rol als 
natuurlijke en collectieve tegenkracht. Bon-
den en OR zijn echter ook belangrijke insti-
tuten die zorgen voor meer legitimiteit en 
betrokkenheid van medewerkers bij socia-
le innovatie. Bijvoorbeeld door het wegne-
men van mogelijke zorg op dit punt. Voor 
bonden biedt sociale innovatie mogelijk 
een nieuwe rol om medewerkers op indi-
viduele basis te ondersteunen in hun loop-
baan. De  noodzakelijke balans in belangen 
zou dan meer via individuele werknemers 
zelf dan via het collectief regelen van af-
spraken kunnen worden georganiseerd. 
De afgesloten NS-cao van 2007 was een 
mooie ambitie en een startpunt voor de 
partijen.  In de praktijk kende deze aanpak 
echter ook valkuilen. De belangrijkste is 
dat sociale partners zich vooral hadden 
georiënteerd op de inhoud van cao-afspra-
ken. De ambitie om een gedeeld beeld sa-
men met energie over te dragen naar de 
vezels van de organisatie  kwam daardoor 
wat op de achtergrond. Ook andere issues 
eisten de aandacht van partijen op. Dit 
leidde ertoe dat de cao-afspraken op het 
terrein van sociale innovatie zakten op het 
prioriteitenlijstje. Een andere valkuil was 
dat onderwerpen snel terugvallen in klas-
sieke belangentegenstellingen. Zo werden 
bonden uitgenodigd om exclusief met le-
den te werken aan toekomstige inzetbaar-
heid. Discussies over wie betaalt wat en 
hoe en wanneer moeten medewerkers 
aan de dienst worden onttrokken, zorgen 
voor uitstel en afstel van concrete initia-
tieven op dit punt door de bonden. Om 
succesvol te zijn, is het van belang dat so-
ciale partners op strategisch niveau samen 
de verantwoordelijkheid nemen voor suc-
cesvolle implementatie van de ambitie. 

Uitvoering gekoppeld aan 
d irecteuren P&O.  
Heeft voor- en nadelen.

Daarom gedijt de implementatie van soci-
ale innovatie het best met expliciete aan-
dacht en ruimte voor de ontwikkeling van 
nieuwe rollen voor de medezeggenschap 
en vakbonden. 

5. Brede of smalle agenda. So-
ciale innovatie omvat een groot pallet aan 
doelstellingen, interventies en activiteiten. 
Een organisatie moet keuzes maken en fo-
cus aanbrengen. Maar hoever ga je daar 
in? Een brede agenda biedt kansen voor 
veel initiatieven, laat zien dat ambities 
groot zijn en dat het de hele organisatie 
raakt. Het gaat leven. Tegelijkertijd liggen 
de gevaren van ontmoediging (‘moet we 
dat allemaal doen, dat kan nooit’) en ver-
snippering en verzanding op de loer. Een 
smalle agenda geeft meer richting en fo-
cus. Het maakt sociale innovatie behap-
baar en concreter. Een nadeel kan zijn dat 
niet iedereen er iets in herkent waar hij 
enthousiast van wordt of dat snel wordt 
gedacht dat het klusje is geklaard. 
Sociale innovatie bij NS kent een brede 
agenda. Afspraken over creativiteitsstages, 
zelfroosteren, leiderschap, gezondheids-
management en nieuwe vormen van be-
loning vallen binnen NS allemaal onder 
sociale innovatie. Zo waren bij de uitvoe-
ring de managers diversiteit, gezondheid 
en creatieve bedrijfsvoering betrokken. 
Het procesteam sociale innovatie benoem-
de voor zichzelf duurzame inzetbaarheid 
als specifiek aandachtspunt. Reden hier-
voor was dat in de uitvoering toch wordt 
gezocht naar het verkleinen van de agen-
da en het concreet en behapbaar maken 
van activiteiten. Dit patchwork van initia-
tieven en betrokkenen kan zeker een aan-
zet zijn tot een nieuwe dynamiek en ener-
gie binnen de organisatie. Als voor deze 
route wordt gekozen is het wel belangrijk 
dat directie, OR en vakbonden samen de 
regie voeren op met name twee items: (1) 
het verbinden van de initiatieven; (2) het 
borgen van de grondgedachte en de visie 
die schuilgaat achter sociale innovatie.

In deel 2 van dit artikel komen vijf typische 
HRM-dilemma’s bij de implementatie van 
sociale innovatie aan bod.
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