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Management samenvatting

Het onderzoek
CWI is een semi-publieke organisatie die constant bezig is met innovatie. Dit onderzoek richtte 
zich op deze innovatie om CWI te voorzien van conclusies en aanbevelingen.

Op basis van een literatuurstudie is er een theoretisch kader gedefinieerd; dit framework was 
basis voor de analyse van de situatie bij CWI. Het theoretisch kader kent vier pijlers: (innovatie) 
strategie, innovatieproces, structuur en cultuur. 

CWI onderscheidt landelijke (voor heel CWI geldende) innovatie en lokale innovatie. Landelijke 
innovatie wordt gerealiseerd door de landelijke stafafdelingen op het hoofdkantoor; deze 
afdelingen ontwikkelen zowel incrementele als radicale innovatie van diensten, processen en 
producten. De vestigingen en districten ontwikkelen lokale innovatie; het is de 
verantwoordelijkheid van de managers om binnen de landelijk gestelde kaders een optimale 
lokale situatie te creëren. De lokale innovatie betreffen addities aan en detailinvulling van de 
landelijk vastgestelde diensten, processen en producten. Dit zijn in feite incrementele innovaties 
die van vestiging tot vestiging verschillen. 

Conclusies
Landelijke innovatie is sterk gericht op het verbeteren van de efficiëntie en de effectiviteit van 
CWI om de opgelegde taak- en doelstelling te realiseren. Bij deze innovatie staat de 
dienstverlening centraal en is technologie van een leidende naar een ondersteunende rol 
verschoven. De lokale innovatie is gericht op de lokale samenwerking tussen vestigingen en de 
ketenpartners en andere partijen. 

Het innovatieproces voor landelijke innovatie is onvoldoende gestructureerd; zowel de 
procesgang als de besluitvorming houdt te wensen over. Er ontbreekt een beoordeling van 
projecten vroeg in het proces en er is onduidelijkheid over welke besluiten wanneer genomen 
worden. 
Daarnaast wordt de portfolio van innovatieprojecten niet actief bewaakt op grootte, consistentie 
en balans. Door het gebrek aan overzicht en het niet bewaken van het geheel worden de 
stafafdelingen en de uitvoering overspoeld met innovatieprojecten. 

De landelijke incrementele innovatie betreffen de werkprocessen en de ICT ondersteuning. 
Jaarlijks worden er vele zinvolle verbeteringen doorgevoerd, desondanks houdt het imago van 
het gebruikersplatform te wensen over.

De lokale (incrementele) innovatie is afhankelijk van openheid tussen de vestigingen en de mate 
waarin ideeën (best practices) gedeeld en overgenomen worden. Er vindt weliswaar veel lokale 
innovatie plaats, maar het Not Invented Here syndroom voorkomt dat vestigingen optimaal van 
elkaars kennis en ervaringen gebruik maken. De inspanningen van het gebruikersplatform voor 
het delen van best practices blijken onvoldoende succesvol te zijn.

Een gebrekkige communicatie over alle innovatie en een sterke resultaatgerichtheid verstoren de 
innovatie bij CWI. De gebrekkige communicatie resulteert in onduidelijkheid over inhoud, context, 
procesgang en besluitvorming van innovatie. De resultaatgerichtheid maakt vestigingen 
terughoudend voor innovatie in verband met het risico van (tijdelijk) verminderde resultaten.

Aanbevelingen
Voor alle innovatie bij CWI geldt dat de communicatie over de inhoud, context, procesgang en 
besluitvorming verbeterd moet worden. Alle informatie over alle innovaties dient via één kanaal 
ontsloten te worden. Dit kan gerealiseerd worden door het intranet aan te passen of hiervoor een 
applicatie in te richten. 
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Voor landelijke radicale innovatie geldt dat het proces geformaliseerd moet worden; er dient een 
vaste procesgang en heldere besluitvorming te komen. In de kop van het proces moet de 
business case gescheiden worden van de impactanalyse en het plan van aanpak. De (grove) 
businesscase dient vroegtijdig gescreend te worden alvorens er capaciteit en middelen aan een 
project gespendeerd worden. 
De portfolio (de verzameling van) innovatieprojecten dient bewaakt te worden op grootte, 
consistentie en balans. Er zal overzicht moeten komen over alle projecten en elk project moet 
beoordeeld worden in het licht van de portfolio. 

De verbindingen tussen het gebruikersplatform en de stafafdelingen moeten verbeterd worden 
om ook ideeën die niet over werkprocessen en ICT ondersteuning gaan een goed vervolg te 
kunnen geven. De bekendheid en het imago van het gebruikersplatform kan verbeterd worden 
door het instellen van een innovatieprijs en de reeds genoemde verbeterde communicatie. 

De lokale innovatie kan verder op gang gebracht worden door het stimuleren van het gebruik van 
best practices. Het afhandelen van best practices moet verschuiven naar de districtsplatformen. 
Deze staan in direct contact met alle vestigingen en kunnen zodoende makkelijker best practices 
ophalen en het hergebruik ervan stimuleren. 
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Management summary

The research
The semi public organization CWI is in constant pursue of innovation. This research was focused 
on the innovation efforts to provide CWI with conclusions and recommendations.

On the basis of a literature study a theoretical framework was defined; this framework was the 
basis for the analysis of the actual situation at CWI. The theoretical framework is founded on four 
key aspects: strategy, process, organization and culture.

CWI distinguishes between innovation for CWI as a whole and innovation at local level. The first 
is executed by specialized departments at the head office; these departments develop both 
radical and incremental innovation. Local and regional offices develop local innovation; within the 
boundaries set, it is the managers’ responsibility to optimize the local situation. Priority is given to
both radical and local innovation.  

Conclusions
The innovation process for radical innovation, especially the first phases, lacks structure. The 
phases and decision procedures for initiation, the business case and development are not 
executed in a consistent way. 

The second problem is the absence of overview over all radical innovation. As a result of this, it is 
not possible to effectively manage the innovation portfolio. The tendency is to follow up each 
suggestion, what leads to too many, sometimes conflicting, innovation projects. 

The users platform (‘gebruikersplatform’), with respect to incremental innovation in work 
processes, provide satisfactory results. Yet, the image of the platform is a point of concern.

Local innovation suffers from the Not Invented Here syndrome, at large present at CWI. A lot of 
local offices do innovate, but all offices invent their own solutions and insufficiently reuse ‘best 
practices’. At present the efforts of the ‘users platform’ concerning local innovation provide 
minimal results. The platform receives only little input from local offices. Further more, the 
platform has no means to stimulate the reuse of best practices. 

Both at staff and operational level there is a need for more insight in the innovation efforts and 
projects. The communication about innovation between all parties involved is insufficient. The 
focus on key performance indicators obstructs innovation at operational level. The risks involved 
make local offices conservative with respect to innovation. 

Recommendations
There is a need for a single point where all information about all innovation can be found. 
For each innovation the issue at hand, the context, the innovation process and the decision 
procedures must be communicated. This single information point can be realized by redesigning 
the intranet or the development of an application.

The innovation process at the head office needs formalization. Clear phases and decision 
procedures must be defined, whereby the business case must be viewed separately from impact 
analysis and project plan. Thereby, a ‘helicopter view’ over all radical innovation should be 
applied, in order to achieve effective management of the size, consistency and balance of the 
portfolio.

In order to cope with all incoming ideas the users platform (‘gebruikersplatform’) should establish 
better links with staff departments. Starting an annual award for good innovation examples and 
realizing improved communication can boost the image of the users platform. 



- Innovasie -

- Pagina 6 van 118 -

The network of regional platforms (‘districtsplatform’) provides good opportunities for identification 
of all best practices and stimulation of the reuse of these best practices. A direct link between a 
regional platform and the KGM of CWI (‘klantgroepmanagers’) provide the possibility for 
upgrading a best practice to a company standard.
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Innovatie, zeker bij een semi-publieke organisatie, is een complex onderwerp, zowel om te 
onderzoeken als om te beschrijven. Ik hoop dat mijn onderzoek heeft geresulteerd in een voor u 
duidelijke en verhelderende beschouwing van innovatie bij CWI. Ik wens u veel leesplezier.

Bart W. Wassink

(B.W.Wassink@alumnus.utwente.nl)
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1. Inleiding

Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), dat werkt in 
opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en dat taken vervult binnen 
de keten Werk en Inkomen. Innovatie is al decennia lang een hot item bij eigenlijk alle bedrijven. 
De laatste 10 jaar is de aandacht voor innovatie ook bij overheid en overheid gerelateerde 
organisaties sterk toegenomen, er is in wezen sprake van een invasie van innovatie binnen de 
publieke sector. Hieraan is ook de titel Innovasie ontleend. De titel verwijst naar de hoge eisen 
die tegenwoordig aan CWI gesteld worden vanuit de politiek. Er is (wederom) een invasie aan 
verwachte vernieuwingen die stafafdelingen moeten ontwikkelen en de uitvoering moet 
implementeren. Tenslotte is de titel een knipoog naar het Amsterdamse accent, waar tenslotte 
het hoofdkantoor gevestigd is en het onderzoek grotendeels is uitgevoerd.  

CWI is opgericht in 2002 naar aanleiding van de wet Structuur uitvoeringsorganisaties Werk en 
Inkomen (SUWI) en komt voort uit het voormalig Arbeidsbureau, onderdeel van de voormalige 
Arbeidsvoorziening. De formele missie van CWI is: “Het versterken van de veerkracht van de 
economie door actief bij te dragen aan het goed functioneren van de arbeidsmarkt en een zo 
groot mogelijke arbeidsparticipatie.” De doelen die hier uit voort vloeien zijn het zorgen voor een 
transparante arbeidsmarkt, het verlenen van diensten aan werkgevers, het bij elkaar brengen van 
arbeidsvraag en arbeidsaanbod, invulling geven aan de taken binnen de keten Werk, 
Werkvoorziening en Inkomen en het zijn van een effectieve, doelmatige, klantgerichte, 
innovatieve en transparante organisatie. Binnen de keten Werk en Inkomen werken de 
organisaties CWI, UWV en Gemeentelijke Sociale Diensten (GSD) samen om beleid en 
regelgeving te effectueren. Het doel, zoals verwoord door de voorzitter van de Raad van Bestuur, 
is om ‘de beste dienstverlener van Nederland’ te worden.

In de managementdoelstelling van CWI staat expliciet dat CWI ernaar streeft een innovatieve 
organisatie te zijn. Het pro-actief zoeken naar nieuwe concepten en instrumenten en het 
optimaliseren van de kosten-effect verhouding zijn twee doelen die CWI met innovatie wil 
bereiken. 

CWI hanteert bij de bedrijfsvoering een soort franchise model. Landelijk worden er kaders gesteld 
voor resultaten, dienstverlening, werkprocessen en ICT, binnen de kaders bepalen de 
vestigingen zelf de optimale invulling. Dit heeft tot gevolg dat innovatie uiteenvalt in landelijke 
innovatie en lokale innovatie. 

Voor het realiseren van beide typen innovatie zijn er verschillende processen en structuren
ingeregeld. De huidige situatie omtrent innovatie is echter niet optimaal. Zo worden processen 
niet consequent uitgevoerd, is er onduidelijkheid over welke partij welke rol en 
verantwoordelijkheid heeft en ontbreekt er een goed overzicht over alle innovatie. Dit is de 
aanleiding voor een onderzoek naar innovatie bij CWI. 

1.1 Doelstelling

De doelstelling van het onderzoek is als volgt geformuleerd:

Het doen van aanbevelingen omtrent innovatie bij CWI op basis van een analyse van 

de huidige situatie met behulp van een theoretisch kader. 

In de doelstelling is bewust innovatie in de breedste zin van het woord gekozen. CWI kent al vele 
processen en structuren omtrent innovatie, maar of het een logisch geheel vormt is onduidelijk.  
Daarnaast is ook niet helder hoe effectief de processen en structuren zijn. Deze beide 
vraagstukken zijn het onderwerp van het onderzoek.
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Er zijn enkele grenzen gesteld aan het onderzoek. In de eerste plaats gaat het onderzoek om 
innovatie in de betekenis van vernieuwing, hiermee valt beheer buiten de scope. Het gaat om 
vernieuwingen binnen de dienstverlening aan klanten en bedrijfsvoering in het algemeen. 
Innovatie binnen een stafafdeling zelf, die geen directe link heeft met dienstverlening aan klanten, 
valt hiermee buiten het onderzoek. Daarnaast is alleen de innovatie die binnen CWI plaatsvindt 
onderwerp van het onderzoek, er wordt niet ingegaan op innovatie over de gehele keten heen. 
Tenslotte is het onderzoek gericht op dienstverlening omtrent bemiddeling, hiermee vallen de 
juridische diensten en de divisie juridische zaken buiten het onderzoek.

1.1.1 Onderzoeksmodel 
In een onderzoeksmodel worden de verschillende objecten van onderzoek en hun onderlinge 
relaties weergegeven. Het onderzoeksmodel van dit onderzoek is weergegeven in Figuur 1. 

Figuur 1: Onderzoeksmodel

Het onderzoeksmodel is als volgt te verwoorden:
(a) Een analyse van de theorieën op het gebied van innovatie geven het analysekader voor het 
praktische deel van het onderzoek. (b) Op basis van het theoretisch kader wordt het praktisch 
deel van het onderzoek uitgevoerd, dat leidt tot (c) het advies omtrent innovatie binnen CWI. 

1.1.2 Vraagstelling
Aan de hand van de doelstelling en het onderzoeksmodel zijn de volgende hoofdvragen 
opgesteld. 

1. Wat is volgens de theorie innovatie?

2. Wat is CWI en wat doet het?

3. Hoe is innovatie bij CWI vormgegeven?

4. Welke conclusies kunnen er basis van de analyse getrokken worden?

5. Wat zijn de adviezen voor CWI omtrent innovatie? 

1.1.3 Begripsbepaling 
Hieronder worden de belangrijke begrippen en definities gegeven. 

Innovatie
Alle vernieuwing die binnen een organisatie plaatsvindt. 

Innovatie vanuit medewerkers
Vernieuwing die binnen een organisatie plaatsvindt en zijn oorsprong vindt bij ideeën van 
medewerkers die niet voortkomen uit werkopdrachten.
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Idee
Een oplossing voor een probleem of uitdaging met een vernieuwend karakter. Schaf aan / schaf 
af oplossingen en gebruikerswensen voor processen en applicaties zijn dus geen ideeën in de 
context van innovatie vanuit medewerkers. 

Dienstverleningsconcept
Het logisch geheel van diensten en instrumenten dat ingezet wordt bij één klantengroep.

Klanten
De werkzoekenden en werkgevers die diensten afnemen bij CWI. 

1.2 Aanpak

Het eerste deel van het onderzoek bestaat uit literatuuronderzoek. Theorieën van zowel innovatie 
als innovatie vanuit medewerkers worden samengenomen om een theoretisch kader te vormen 
dat gebruikt voor de analyse van CWI. Vervolgens wordt er een casestudie uitgevoerd bij CWI op 
basis van het theoretisch kader. Er worden verschillende personen geïnterviewd en documenten 
geanalyseerd om een goed beeld te krijgen. In bijlage C is de opzet van het praktisch onderzoek 
nader uitgewerkt, in bijlage D zijn de interviewverslagen opgenomen. Op basis van de uitkomst 
van de analyse worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. 

1.3 Leeswijzer

Het theoretisch kader vormt het eerste deel van het onderzoeksverslag. In hoofdstuk 2 wordt 
innovatie in het algemeen behandeld en in hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan op het betrekken 
van medewerkers bij innovatie. In hoofdstuk 4 wordt ten behoeven van duidelijkheid een 
overzicht het theoretisch kader in een modelvorm gegoten. 
Het tweede deel van het verslag omvat de analyse van CWI. Eerst wordt in hoofdstuk 5 een 
algemeen beeld geschetst van CWI. Hoofdstuk 6 geeft de analyse van innovatie op de aspecten 
strategie en inhoud, proces, structuur en cultuur. 
Hoofstuk 7 vormt een intermezzo. In dit hoofdstuk wordt een programma van eisen voor een ICT 
oplossing ten behoeve van de communicatie over innovatie uitgewerkt.
Het laatste deel van het verslag bevatten de conclusies en aanbevelingen die op basis van het 
onderzoek gegeven kunnen worden. Hoofdstuk 8 bevat de conclusies en hoofdstuk 9 beschrijft 
de aanbevelingen.
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2. Innovatie

Spreekt men over innovatie dan spreekt men vaak over vernieuwing (Van Dale, 2006), 
verandering en creativiteit. De definities in de literatuur leggen meestal de nadruk op het 
innovatieproces en de activiteiten in dat proces. Zo beschrijft Von Stamm (2003) innovatie als 
creativiteit en implementatie en ziet Schilling (2005) innovatie als het ontwikkelen van een goed 
idee tot een bruikbaar ‘product’ met behulp van expertise en de benodigde middelen. Grofweg 
zijn de auteurs het er wel over eens dat innovatie begint bij het krijgen van een idee en innovatie 
eindigt na de implementatie ervan. Een innovatie wordt vaak alleen gezien als innovatie als het 
ook succesvol is. In commerciële organisaties betekent succes doorgaans het verdienen van 
geld. Teofilovic (2002) geeft een definitie die ook bruibaar is voor publieke organisaties. Hij 
formuleert innovatie als het proces om economische én sociale waarde te realiseren met behulp 
van nieuwe ideeën.  

Om tot een duidelijke en logische behandeling van innovatie te komen is een kleine zijsprong 
naar de algemene bedrijfskunde, naar de contingentietheorie, noodzakelijk. Contingentie wil 
zeggen dat het ene afhankelijk is van het andere (Daft, 2000b). De contingentietheorie is een 
verzameling theorieën die gemeenschappelijk hebben dat ze een of meerdere variabelen 
onderkennen die de organisatievorm (bestaande uit de structuur en de cultuur) beïnvloeden. De 
contingentietheorie onderkent strategie, het primaire proces en de omgeving als de variabelen 
die invloed hebben op de structuur en cultuur van de organisatie. De contingentie theorie is een 
theorie voor het beschrijven van een organisatie en het bepalen van de fit tussen de variabelen 
(Otto ea., 2000). 

De Leeuw (Otto ea.., 2000) gaat een stap verder en geeft de gegeneraliseerde 
contingentietheorie, waarin alle relaties tussen de variabelen beschreven worden. Deze theorie 
voegt dus relaties toe. Strategie heeft invloed op de omgeving en het primair proces en omgeving 
heeft invloed op het primair proces. De gegeneraliseerde contingentietheorie is weergegeven in 
Figuur 2. In de figuur zijn de relaties van de algemene contingentietheorie weergegeven met 
dikke pijlen en de toevoegingen van De Leeuw met dunne pijlen. 

Figuur 2: De gegeneraliseerde contingentietheorie

De contingentietheorie kan, met een kleine aanpassing, ook toegepast worden op innovatie. De 
(innovatie) strategie bepaalt welke innovatie gerealiseerd moet worden en welke doelen innovatie 
ondersteunt. Vervolgens geeft het innovatieproces de stappen en activiteiten die samen het 
innovatieproces vormen; het goed uitvoeren van het proces moet leiden tot het vervullen van de 
strategie en de innovatiedoelen. De structuur is de wijze waarop innovatie belegd is in de 
organisatie. Het zetten van de juiste mensen op de juiste activiteiten is doorslaggevend voor 
succesvolle innovatie. De cultuur geeft de tenslotte de wijze waarop de organisatie omgaat met 
innovatie. Cultuur is minstens een randvoorwaarde voor innovatie; een verkeerde cultuur kan 
innovatie in de weg zitten. De afbakening van het onderzoek naar alleen innovatie die binnen 
CWI plaats vindt maakt de omgeving als aspect minder relevant. Daarom is er gekozen om de 
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omgeving weg te laten uit het aangepaste model. Zijdelings wordt de invloed van de omgeving 
wel in dit verslag behandeld, maar de focus ligt vooral op innovatie binnen CWI. Het aangepaste 
contingentiemodel, zoals dat gebruikt is bij het onderzoek, is weergegeven in Figuur 3.

Figuur 3: Het aangepaste contingentiemodel

De structuur van het theoretisch kader is ontleend aan het aangepaste contingentiemodel; alle 
vier de aspecten worden één voor één behandeld. Het theoretisch kader wordt ook nog 
opgedeeld in twee delen, op basis van het onderscheid in top down en bottom up innovatie zoals 
dit gedefinieerd is door Mintzberg (2006). Het eerste deel (hoofdstuk 2) behandelt de (innovatie) 
strategie, het innovatieproces en de structuur die doorgaans voor top down innovatie geldt. Het 
tweede deel (hoofdstuk 3) gaat dieper in op innovatie vanuit medewerkers (bottom up innovatie) 
en behandelt alle vier de aspecten. Om grote overlap te voorkomen wordt cultuur alleen 
behandeld in hoofdstuk 3. In hoofdstuk drie wordt er ook dieper ingegaan op het onderscheid 
tussen top down en bottom up innovatie.

2.1 Strategie en inhoud

De doelen die een organisatie nastreeft worden bepaald door de strategie. Nadat de strategie 
bepaald is kunnen er keuzes gemaakt worden hoe ze verwezenlijkt moeten worden middels een 
proces en welke structuur en cultuur goed aansluiten bij de strategie. Het begint dus bij de vraag 
wat je wil bereiken. 
Bij innovatie is deze vraag niet te beantwoorden als de keuzemogelijkheden niet duidelijk zijn. 
Welke typen innovaties zijn er te onderscheiden en hoe onderscheiden ze zich precies van 
elkaar? In dit hoofdstuk wordt deze vraag beantwoord door verschillende typeringen te 
behandelen.

2.1.1 Product - proces
Een innovatie kan betrekking hebben op het product dat een organisatie levert, of het proces dat 
het product tot stand brengt (Schilling, 2005). Voorbeelden van productinnovaties zijn tal van 
verbeteringen of uitbreidingen aan de auto, zoals de airbag. Een voorbeeld van procesinnovatie 
is de assemblage lijn zoals die door Henry Ford is ingevoerd. 

2.1.2 Radicaal - incrementeel 
Een incrementele innovatie wordt gekenmerkt door een verbetering van iets bestaands, waarbij 
de impact op de organisatie en/of de markt relatief klein is. Denk hierbij aan de constante 
verhoging van de capaciteit van harde schijven. Een verdubbeling van de capaciteit is een flinke 
verbetering, maar voor producenten of afnemers van deze producten wordt het gebruik van de 
schijven, of de computers waarin ze zitten, niet anders. 
Een radicale verandering kenmerkt zich juist door de grote impact op zowel de organisatie als 
klanten van deze organisatie, los van het feit of de innovatie op nieuwe of bestaande producten 
of processen van toepassing is. Radicale innovatie leidt bijvoorbeeld tot nieuw gebruik van een 
bestaand product, tot het ontstaan van een nieuwe markt of tot nieuwe wijze van produceren. 
Een goed voorbeeld is de pinpas, die voor banken en klanten een geheel nieuwe vorm van 
transacties betekende. In Tabel 1 worden de organisatie- en uitvoeringskenmerken van beide 
typen tegenover elkaar gezet.  
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Tabel 1: Verschillen tussen incrementele  en radicale innovatie (Von Stamm, 2003)

Een andere invalshoek, welke dicht tegen de opdeling radicaal - incrementeel  aanligt, is het 
onderscheid in technologie versterkende en technologie ontwrichtende innovaties (Christensen, 
1997). Een technologie versterkende innovatie heeft betrekking op een bestaande technologie 
die door de innovatie verbeterd wordt. Een technologie ontwrichtende innovatie is een nieuwe 
technologie die in eerste instantie mindere prestaties levert. Deze technologie is echter 
doorgaans goedkoper, gebruiksvriendelijker en/of kleiner en levert derhalve nieuwe 
gebruiksmogelijkheden voor randgroepen van de markt. De technologie kan op den duur 
doorgroeien tot een volwaardige concurrent van de bestaande technologie, zeker als de 
klantwensen gelijk blijven of als er nieuwe klanten met andere wensen bereikt worden. Een goed 
voorbeeld is de inktjet technologie, welke inferieur is aan de laserjet technologie. De prijs/kwaliteit 
verhouding van de nieuwe technologie betekende echter dat er een nieuwe markt ontstond, de 
markt voor desktop printers voor de particulier. Na verloop van tijd ontwikkelde de techniek zich 
zo goed, dat het zelfs kan concurreren op de bedrijfsmarkt. 

Competentieverbeterende tegenover competentie vernietigende innovatie is, wederom 
soortgelijk, maar legt de nadruk op organisaties en mensen en niet op technologie (Schilling, 
2005). Verbeterende innovatie vindt plaats binnen een bestaande groep mensen (community), 
waarbij kennis en technologie verder ontwikkeld worden. Vernietigende innovatie vindt plaats bij 
nieuwe organisaties of groepen, welke snel nieuwe kennis en technologie kunnen absorberen en 
doorontwikkelen. Als een nieuw groep succesvol is, vormt deze groep en de door hen
ontwikkelde technologie een bedreiging voor zowel bestaande technologieën als bestaande 
organisaties en groepen.  

Incrementeel Radicaal
Korte termijn Lange termijn
Ontwikkeling gaat stapsgewijs van 
conceptualisering naar commercialisering. Er is 
een grote mate van zekerheid in het proces. 

De ontwikkeling gaat discontinue en iteratief 
waarbij gebrek aan informatie en tegenslagen 
onvermijdelijk zijn. Er is een hoge mate van 
onzekerheid.

Er is een continue stroom van incrementele 
verbeteringen die naar boven komen via 
systematische idee generatie en/of een 
‘ideeënbus’. Een idee is geheel gevormd bij 
aanvang en kritieke punten zijn goed 
onderkend. 

Ideeën komen op een onverwacht moment en 
uit een onverwachte hoek. Er is behoefte aan 
een structuur om deze ideeën boven tafel te 
krijgen. Een idee vormt zich gedurende de 
ontwikkeling. 

Formeel ingeregeld proces doorgaans met 
vaste fases en beslismomenten (stage-gate)

Formeel en gestructureerd kan idee ongewenst 
inperken. 

Een business case is vanaf het begin goed te 
maken en ook de klantreactie is goed te 
voorspellen.

De business case ontwikkelt zich (net als het 
idee op zich) gedurende het proces. 
Klantreactie is moeilijk te voorspellen

De betrokkenen zitten in een crossfunctional 
team met duidelijk toegewezen rollen. De 
nadruk bij de skills ligt op het realiseren van het 
idee.  

De benodigde skills veranderen gedurende de 
ontwikkeling, key players komen en gaan. 
Flexibiliteit, experimenteerdrift en volharding 
zijn vereist. 

Een crossfunctional team opereert binnen een 
bestaande business unit. 

Start vaak vanuit R&D, maar kan in principe 
overal starten. De volhardendheid van een 
individu is de drijfveer. 

Alle benodigde skills zitten in het project team. 
De middelen worden volgens de vaste 
procedure toegewezen. 

Skills en competenties zijn moeilijk te 
voorspellen. Expertise van buitenaf kan nodig 
zijn.

Uitvoering wordt vanaf het begin betrokken. Betrekken van uitvoering kan belemmerend 
werken, dus pas later in proces. 
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2.1.3 Product - dienst
Een innovatie heeft betrekking op een product of op een dienst. Deze voor de hand liggende 
opdeling is nuttig, aangezien producten en diensten wezenlijk van elkaar verschillen. Bij een 
dienst gaat om een  niet tastbaar goed, hierdoor is de reputatie van de dienst en de aanbiedende 
organisatie zeer belangrijk. Daarnaast vallen bij een dienst productie en consumptie vaak samen, 
waardoor het kanaal waarover een dienst het wordt aangeboden grote invloed heeft op de 
kwaliteit en consistentie. Een derde specifiek kenmerk van een dienst is het feit dat deze 
makkelijk te kopiëren is. Er zijn nauwelijks mogelijkheden om een dienst via patenten of octrooien 
te beschermen. Kwaliteit van de dienst en kwaliteit van en expertise bij de medewerkers daarom 
extra van belang. (Von Stamm, 2003)

Specifiek ingaand op innovatie van diensten onderscheiden Berry ea., (2006) vier verschillende 
typen innovaties, die zich van elkaar onderscheiden op basis van twee dimensies. De innovatie 
op zich kan van toepassing zijn op de dienst zelf (core), of op de wijze waarop de dienst geleverd 
wordt (delivery) zonder dat de dienst op zich verandert. Daarnaast zijn er aan de ene kant 
diensten waarbij productie en consumptie tegelijkertijd plaats vindt en aan de andere kant waarbij 
deze gescheiden zijn. 
In Figuur 4 is de indeling die op basis van de twee dimensies is opgesteld weergegeven. De vier 
verschillende typen dienstinnovaties zijn achtereenvolgens flexible solutions, controllable 
convenience, comfortable gain en respectful access.
Een voorbeeld van een flexible solution is de innovatie van Federal Express. Zij realiseerden voor 
het eerst een snelle en betrouwbare postbezorging en boorden zo een nieuwe markt aan. Een 
tweede voorbeeld; E-bay creëerde de mogelijkheid voor kopers en verkopers om 24 uur per dag 
zaken te doen. 
Skype heeft een duidelijke controllable convenience innovatie gerealiseerd, namelijk het 
aanbieden van telefonie over internet.  
Een goed voorbeeld van een innovatie onder de noemer comfortable gain wordt gegeven door 
Starbucks. Het leveren van een consistente en hoge kwaliteit van koffie en snacks, in combinatie 
met een uitgekiende indeling van de koffiecorner voor optimaal comfort was op zichzelf een 
innovatie. 
Tenslotte geeft het Bail Memorial Hospital een goed voorbeeld van een innovatie onder de 
noemer respectful acces. Het direct plaatsen van een patiënt in een privé behandelruimte (en dus 
niet in een algemene wachtruimte) biedt zowel de patiënt als de begeleider een comfortabeler en 
minder stressvolle omgeving gedurende het wachten. 

Figuur 4: Indeling van diensten volgens Berry ea. (2006)

Een soortgelijke visie op innovatie van diensten wordt gegeven door Ark ea. (2003). Zij zien vier 
dimensies die bij innovatie van dienst een rol spelen: het concept, de klantinterface, het 
leveringssysteem en de technologie. De dimensies staan niet los van elkaar, maar zijn aan elkaar 
gerelateerd. Het model dat de verschillende dimensies met elkaar in relatie brengt is 
weergegeven in Figuur 5. 
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Figuur 5: Vier dimensionaal model voor innovatie van diensten (Ark ea., 2003)

In het model staat technologie centraal; technologie heeft een relatie met alle drie de andere 
dimensies. De boodschap van het model is echter dat het niet alleen gaat om de technologie, die 
vaak slechts een ondersteunende rol speelt, maar juist om de drie niet technische dimensies. 
Doorgaans ligt het zwaartepunt van een innovatie op één dimensie, maar kan de innovatie alleen 
slagen met aansluitende aanpassingen binnen andere dimensies. Een verbinding (een dubbele 
pijl) tussen de dimensies geeft de kern competentie die nodig is om de innovatie binnen die 
dimensies tot een succes te maken. De drie competenties die bij dienstinnovatie van belang zijn, 
zijn marketing, ontwikkeling van de organisatie en distributie. 

2.1.4 Overig

Tidd (2001) geeft een classificatie van innovaties op basis van 2 aspecten. Aan de ene kant 
onderscheidt hij incrementele, radicale en transformele innovaties en aan de andere kant  
onderscheidt hij product, service, proces en businessmodel innovaties. Het combineren van deze 
twee aspecten levert een totaal van 12 verschillende typen innovaties op. In  Tabel 2 wordt voor 
elk type een voorbeeld gegeven. 

Tabel 2: Indeling van innovaties naar type en object (Von Stamm, 2003)

Von Stamm (2003) koppelt de radicaal-incrementeel dimensie aan de dimensie bestaande-
nieuwe markt. Voor elk van de vier innovaties die op basis van deze twee dimensies ontstaan,  
geeft zij het te verwachten resultaat, zie Figuur 6. Haar conclusie is dat commerciële organisaties 
vaak de focus leggen op incrementele innovatie voor bestaande markten. De organisatie komt 
hiermee in een steeds heftiger concurrentiestrijd. Deze concurrentiestrijd leidt tot lagere marges 
en dus een zwakkere positie. Als er naast de noodzakelijk incrementele innovatie ook radicale 
innovatie plaats vindt en nieuwe markten aangeboord worden, wordt een organisatie minder 

Product Service Proces Business model

Transformatie Auto’s in plaats 
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Internet 
bankieren

Pilkingstons 
‘floating glass’
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waterstof 
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thermo glas

online verkoop 
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Incrementeel Nieuw model 
auto

Een aanpassing 
van een 
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Gekleurd glas Verkoop op 
bedrijfsterreinen 
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kwetsbaar. Nieuwe geldstromen betekenen extra omzet en betere marges en zijn daarom positief 
voor de gezondheid van het bedrijf. 

Figuur 6: Indeling van innovaties naar markt en type (Von Stamm, 2003)

2.2 Innovatieproces

Een proces geeft inzicht in verschillende fasen en activiteiten om een bepaald resultaat te 
bereiken. Zoals uit de inleiding van dit hoofdstuk al bleek, wordt bij innovatie vaak de nadruk 
gelegd op het proces aspect. In dit hoofdstuk worden verschillende procesmodellen voor 
innovatie behandeld. 

2.2.1 Development funnel
De development funnel is ontwikkeld door Clark en Wheelwright en is een representatie van het 
innovatieproces. Hij geeft het proces weer voor de afhandeling van het geheel aan ideeën die 
een organisatie genereert. In Figuur 7 is de development funnel weergegeven. 

Figuur 7: Development funnel (Von Stamm, 2003)
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De development funnel neemt de bedrijfsstrategie als uitgangspunt bij de ontwikkeling van 
projecten binnen een bedrijf. De bedrijfsstrategie is startpunt bij het genereren van nieuwe ideeën 
en levert daarnaast ook de criteria waaraan nieuwe ideeën en projecten worden getoetst. 
Het doel van de development funnel is het in balans brengen van de portfolio van projecten. 
Middelen zijn beperkt en dus kan er een beperkt aantal projecten tegelijkertijd uitgevoerd worden. 
Het uitvoeren van te veel projecten tegelijkertijd leidt tot constipatie; geen enkel project krijgt echt 
de kans om tot een succesvol einde te komen. De funnel wordt gevoed met vele ideeën die 
(specifiek bij project portfolio planning) worden teruggebracht tot enkele veelbelovende. Bij de 
keuze tussen projecten moet er ook een juiste balans gecreëerd worden tussen incrementele en 
radicale innovatie. Een focus op incrementele innovatie, wat bij veel organisaties het geval is, kan 
een organisatie op langere termijn in een gevaarlijke situatie plaatsen. De wedloop voor een 
steeds betere kwaliteit-prijs verhouding drukt de marges, waardoor winsten in het geding komen 
(Stamm, 2003). 
Bij de fasen project management and execution  wordt er een plan van aanpak opgesteld en 
uitgevoerd, vaak in de vorm van een stage-gate proces (zie volgende paragraaf). De 
development funnel neemt het geheel aan ideeën en projecten in ogenschouw, terwijl het stage-
gate model van Cooper (1994) inzoomt op het proces dat één innovatie doorloopt. Ook Cooper 
onderschrijft impliciet dat de theorie over de development funnel en het stage-gate model elkaar 
aanvullen. Hij vindt namelijk dat een idee/project getoetst moeten worden aan de portfolio, de 
focus moet liggen op de best-bets om het beste resultaat te halen.
De laatste fase van de development funnel is het reviewen van een afgerond project. Deze 
review is belangrijk om het proces te optimaliseren naar de specifieke situatie van een 
organisatie. 

Bij de inrichting en uitvoering van het gehele proces zijn de core capabilities en product-markt
strategy van belang. Voor elke fase geven deze eigenschappen van de organisatie 
uitgangspunten, randvoorwaarden en richtlijnen. De reviews van de afgeronde projecten geven 
vervolgens weer inzicht in de geldigheid en correctheid van de competenties en strategie (Von 
Stamm, 2003).

In Tabel 3 worden per fase van de development funnel de uit te voeren activiteiten beschreven: 

Tabel 3: De fasen, en bijbehorende activiteiten, van de development funnel (Von Stamm, 2003)

Capabilities 
assessment and 
forecasting

Analyse van de huidige en toekomstige product en service capaciteit en 
analyse van de huidige en geplande nieuwe product en service 
programma’s. Daarnaast onderzoek naar de efficiency van de huidige 
processen en analyse van de huidige technologieën om de situatie waarin 
de organisatie zich bevind te bepalen. 

Market 
assessment and 
forecasting

Analyse van de bestaande klanten om wensen en verbeteringen te 
identificeren en een analyse van de concurrenten om nieuwe groeigebieden 
te bepalen. Daarnaast een trendanalyse om de ontwikkelingen binnen de 
sector te bepalen. 

Development 
goals and 
objectives

Het bepalen van de specifieke indicatoren en targets voor de portfolio 
criteria. Hieronder vallen de strategische aansluiting, de inkomsten en 
winsten, de fit met klanten, de data voor nieuwe product en service 
introducties en technologische resultaten en tenslotte de doelen en criteria 
van de resultaten de nieuwe producten en diensten. Tevens een onderdeel 
van deze fase is het stellen van de targets voor het betreden van nieuwe 
segmenten, het ontwikkelen van nieuwe technologie en vaardigheden en het 
creëren van nieuwe markten. Resultaten van deze fasen dienen als 
uitgangspunt voor investeringsbeslissingen.

Project portfolio 
planning

Het bepalen en definiëren van de huidige en toekomstige projecten en het 
toewijzen van middelen. 

Project 
management 

Het definiëren van de fasen en beslismomenten van een project met de 
bijbehorende op te leveren producten.
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and execution

Post project 
learning and 
improvement

Analyseren van de gehele development funnel en van de afzonderlijke 
projecten om verbeteringen aan te brengen en gemaakte fouten in de 
toekomst te kunnen voorkomen.  

De constatering dat gaandeweg het terugbrengen van het aantal ideeën en projecten gewenst is, 
wordt onderschreven door bevindingen bij kwantitatieve onderzoeken. Het schema dat Von 
Stamm (2003) hanteert geeft aan dat er voor één succesvolle productinnovatie 300 ideeën nodig 
zijn. Om 300 ideeën te vangen zal er naar schatting het tienvoudige aanwezig moeten zijn binnen 
de organisatie. Van de binnengebrachte ideeën worden er 125 getest en aan de hand van de 
uitkomsten worden er 4 ontwikkeld. Na ontwikkeling en verdere evaluatie worden er 2 
daadwerkelijk op de markt gebracht om uiteindelijk 1 succesvol nieuw product te hebben. Het 
bedrijf BIG hanteert het model dat 1000 ideeën worden teruggebracht tot 100 veelbelovende 
ideeën die doorontwikkeld worden. Tussen de 20 en 30 ideeën hebben de potentie om 
daadwerkelijk gelanceerd te worden en rond de 5 ideeën worden ook daadwerkelijk 
gecommercialiseerd (Burgelman ea., 2004).  

2.2.2 Stage-gate model
R.G. Cooper is onderzoeker op het gebied van product innovatie en heeft het stage-gate model 
ontwikkeld. Zijn stage-gate model bestaat uit een aantal afzonderlijk te doorlopen fasen (stage) 
met aan het eind van iedere fase een beslismoment (gate). Ieder idee loopt afzonderlijk door het 
proces heen en bij ieder beslismoment wordt gekeken of het idee verder mag of niet. Het model 
is weergegeven in Figuur 8. Een afgeronde rechthoek representeert een fase en een donkere 
rechthoek een beslismoment (Cooper, 1994). 

Figuur 8: Stage-gate model (Cooper, 1994)

Iedere fase bestaat uit een aantal activiteiten voor het doorontwikkelen van een idee. Daarnaast 
wordt tijdens een fase informatie verzameld die nodig is om aan het eind van de fase, tijdens het 
beslismoment, een goede afweging te kunnen maken. In Tabel 4 wordt iedere fase kort 
toegelicht.

Tabel 4: De fasen van het stage-gate model (Cooper, 1994)

Fase 1 Scoping: Een snelle en goedkope beoordeling van de technische opbrengsten van 
het project en de marktvooruitzichten. 

Fase 2 Building the business case: Het opstellen van de product en project definitie, de 
project rechtvaardiging en het project plan. Een kritieke fase waarin het ‘huiswerk’ 
gedaan wordt. 

Fase 3 Development: Het vertalen van de business case naar concrete doelen en producten. 
Het fabricage of uitvoeringsplan wordt in kaart gebracht, de marketing lancering en 
uitvoeringsplannen worden ontwikkeld en de testplannen voor de volgende fase 
worden opgezet. 

Fase 4 Testing and validation: Het doel van deze stage is het definitief valideren van het 
hele project: het product, het productieproces, de klant acceptatie en het kosten en 
opbrengsten overzicht. 
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Fase 5 Launch: Commercialisering van het product, beginnend met volledige productie en 
lancering van het product op de markt. 

Voor de beslismomenten geldt telkens dezelfde aanpak. De faseproducten vormen de input voor 
de review die leidt tot een go/no go beslissing. Voor ieder beslismoment moet vastgesteld 
worden welke documenten er opgeleverd moeten worden. De beslissing wordt genomen op basis 
van vooraf vastgestelde kwalitatieve en kwantitatieve criteria. Tenslotte wordt het resultaat van 
een review, de gefundeerde go/no go beslissing, opgeleverd. Indien er sprake is van een 
positieve beslissing, zal ook het projectplan voor de volgende fase beoordeeld moeten worden. 
De datum van het volgende beslismoment en de hiervoor op te leveren documenten moeten in 
het plan van aanpak vastgesteld zijn. 

Het voordeel van een stage-gate proces is de discipline die het brengt in een doorgaans ad-hoc 
en chaotische innovatie proces. Door het vaststellen van de fasen en de activiteiten per fase is er 
geen risico dat er cruciale activiteiten niet worden uitgevoerd. Het beoordelen van projecten op 
meerdere momenten op basis van vaste criteria moet er toe leiden dat alleen waardevolle 
projecten worden voortgezet. Hoe verder een project vordert, hoe gedetailleerder het beoordeeld 
wordt. Daarnaast is een vast proces beter te beheersen, verschaft het duidelijkheid voor de 
betrokkenen en vergemakkelijkt het de communicatie.  

Uit onderzoek is gebleken dat de kosten voor het (door) ontwikkelen van een idee exponentieel 
stijgen. Zoals te zien in Figuur 9, betekent dit dat de kosten in het begin relatief laag zijn, maar 
sterk toenemen naarmate de ontwikkeling vordert (Schilling, 2005). Een efficiënt innovatieproces 
weet dus, zoals we ook al bij de development funnel zagen, snel de beste ideeën de slechte 
projecten te filteren. Hierdoor worden kosten voor innovatie beperkt en is er meer zekerheid dat 
de middelen goed worden besteed.

Figuur 9: Verband tussen kosten en ontwikkeling (Schilling, 2005)

Voor optimaal resultaat moet een stage-gate proces niet te rigide worden toegepast. Al naar 
gelang de eigenschappen van een idee of project moet het proces aangepast kunnen worden. Zo 
kan overlapping van verschillende fasen gewenst zijn als extra snelheid een vereiste is. 
Daarnaast kunnen ook beslismomenten flexibeler worden ingezet door bijvoorbeeld een project 
doorgang te verlenen op basis van enkele voorwaarden (Cooper, 1994). Het stage-gate model 
moet worden gezien als een gestructureerd én flexibel proces (Sips ea., 2006). Maximale 
flexibiliteit wordt bereikt door voor ieder project het te doorlopen stage-gate proces te bepalen 
(Cooper, 1994). Het verschil tussen een rigide en flexibel gebruik van het stage-gate proces is 
weergegeven in Figuur 10. Hierin wordt duidelijk dat een rigide aanpak onnodige vertraging kan 
veroorzaken als er gewacht moet worden tot de review datum, terwijl het werk al af is. Daarnaast 
is er ook wachttijd als een deadline niet gehaald wordt. Bij een rigide aanpak kan het ook 
voorkomen dat er beslissingen worden genomen op basis van onvolledige informatie. 
Bij een flexibele aanpak staan de te doorlopen fasen vast, maar wordt de planning voor elke fase 
van het project apart bepaald. Daarnaast worden ook het aantal beslismomenten aangepast aan 
de complexiteit van het project. Hiermee sluiten de fasen naadloos op elkaar aan en wordt een 
project niet onnodig veel of onverantwoord weinig beoordeeld. 
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Figuur 10: Rigide ten opzichte van flexibel proces (Sips ea., 2006)

2.2.3 Overig
Een aspect dat onderbelicht wordt in zowel het stage-gate proces als de development funnel is 
het genereren van ideeën. In het stage-gate model wordt het weliswaar genoemd als beginpunt, 
maar wordt er verder geen aandacht aan besteed. Bij de development funnel komen projecten 
voort uit beleid en doelstellingen en is er geen aandacht voor het komen tot nieuwe ideeën. 

Von Stamm (2003) ziet innovatie als creativiteit en implementatie en legt dus nadruk op juist het 
genereren van ideeën. Implementatie bestaat uit het selecteren van ideeën, ontwikkeling en 
commercialisering. Phillips ea. (2005) voegen nog het vangen van ideeën toe als schakel tussen 
het genereren en selecteren  van ideeën. Hun proces bestaat uit vijf stappen, in volgorde: 
genereren, vangen, evalueren (beoordelen), ontwikkelen en lanceren (implementeren). Tenslotte, 
Asensio (2002) beschrijft het innovatieproces als drie opeenvolgende fasen: idee creatie, idee 
management en idee implementatie.  

2.3 Structuur

Structuur gaat onder meer over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden en  de 
aanwezige communicatielijnen binnen een organisatie. De structuur geeft inzicht in  de plaats van 
individuen en groepen binnen de organisatie, en de verhoudingen tussen deze, weer. Structuur 
geeft inzicht in de communicatie, coördinatie en integratie binnen een organisatie (Daft, 2000b). 
In dit hoofdstuk wordt er aandacht besteed aan verschillende wijzen waarop innovatie belegd is 
in de organisatie. 

2.3.1 Structuren op basis van grootte en autoriteit
Von Stamm (2003) onderscheidt drie verschillende structuren die een organisatie kan kiezen om 
innovatie te bewerkstelligen. 

Innovatie kampioen

De innovatie kampioen is een individu die belast is met het stimuleren van innovatie. Hij heeft de 
vrije hand bij het ontplooien van activiteiten, maar heeft echter weinig autoriteit. De innovatie 
kampioen stimuleert mensen om innovatief te denken en helpt ze om ideeën om te zetten in een 
project. Hij heeft echter niet de mogelijkheid om zelf projecten te sponsoren, maar helpt 
daarentegen om een idee onder de aandacht van de juiste managers te brengen. 

Innovatieteam

Het innovatieteam is een structuur voor het realiseren van innovatie, als de organisatie en zijn 
cultuur innovatie op zich nog niet ondersteunen. Radicale innovatie, die anders dan incrementele 
innovatie niet binnen de normale bedrijfsvoering plaats vindt, wordt de verantwoordelijkheid van 
een apart multidisciplinair team. Het team bestaat uit leden die komen uit verschillende 
functiegebieden binnen een organisatie. De leden participeren deels voltijd en deels deeltijd in 
het team, waarbij een aantal leden iedere 1 a 2 jaar vervangen worden. Hierdoor behoudt het 
team een goede binding met de rest van organisatie, terwijl het zich wel geheel kan richten op 
innovatie. Leden van het innovatieteam moeten niet alleen uitgekozen worden op kennis en 
kunde, maar juist ook op basis van enthousiasme en een open attitude. Bij een innovatieteam 
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zijn leden relatief jong en hebben daardoor een frisse kijk op de organisatie en laten zich niet 
(teveel) leiden door tradities.

Centrale innovatieafdeling met innovatie ambassadeurs

De centrale innovatieafdeling is een team (of bij kleinere organisaties één persoon) dat alle 
innovatie activiteiten binnen de organisatie coördineert. Het team selecteert projecten, wijst 
middelen toe en bewaakt het nut en de voortgang. De innovatie ambassadeurs ondersteunen de 
projecten met hun expertise, geven een bedrijfsbreed perspectief en brengen best practices over. 
Zowel binnen het team als binnen de groep ambassadeurs zijn senior medewerkers werkzaam, 
waarbij de ambassadeurs een respectabele staat van dienst op het gebied van innovatie moeten 
hebben. Als seniors hebben ze expertise en een goed beeld van de organisatie. Een centrale 
innovatie afdeling met innovatie ambassadeurs is vooral geschikt voor grotere organisaties die 
zoeken naar een balans tussen centrale en lokale innovatie. 

2.3.2 Structuren op basis van doelstelling, formaliteit en complexiteit
Innovation Point (2006) onderscheidt een zestal verschillende organisatiemodellen voor 
innovatie. De modellen verschillen op de punten doelstelling, formeel karakter en complexiteit. 
Deze verschillen leiden tot verschillen in de kosten, tijd en management van elk model. De 
onderlinge positionering is weergegeven in Figuur 11.  Onder de figuur worden de zes 
organisatiemodellen toegelicht. 

Figuur 11: Positionering van organisatiemodellen voor innovatie (Innovation Point, 2006)

Expert network

Het netwerk van experts is een groep personen die elk expertise op een bepaald onderwerp 
hebben. Een lid wordt telkens individueel benaderd als er een vraagstuk ligt op zijn kennisgebied. 
De interactie tussen de leden van de groep is, juist doordat ze individueel benaderd worden, 
laag. Voor het bekijken van een vraagstuk over verschillende expertises heen kan een selectie uit 
de groep bij elkaar gebracht worden. Dit is meestal in de vorm van een activiteit gedurende een 
dag of dagdeel, er is dus nog zeker geen sprake van een projectteam. 

Innovation community of practice

Als de leden van een netwerk van experts de omgang met elkaar uitbreiden ontstaat er een 
innovation community of practice. Dit is een virtueel, multidisciplinair netwerk dat erop gericht is 
om van elkaar te leren. Het netwerk heeft geen officieel bestaan binnen de organisatie en  werkt 
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(daarom) zelfregulerend. Eventueel wordt er gebruik gemaakt van een applicatie voor 
kennisuitwisseling en communicatie. 

Innovation project team

Een projectteam voor innovatie is een multidisciplinair team dat belast is met het uitvoeren van 
een bepaalde innovatieopdracht in een bepaalde tijd. De grootte en complexiteit van een project 
kan sterk verschillen, maar er is altijd sprake van een formeel team met een formele opdracht. 
Een team is opgebouwd uit personen van verschillende functiegebieden (bijvoorbeeld Research 
and Design, marketing, productie), uit verschillende lagen van de organisatie (managers, experts 
en uitvoerders) en met verschillende denkrichtingen (strategen en pragmatisten).

Holt (1991) onderscheidt verschillende wijzen waarop projectteams ingericht kunnen worden. Er 
is keuze tussen de matrixorganisatie en het onafhankelijke projectteam.  
Bij een matrixorganisatie worden tijdelijke projectteams opgezet die bestaan uit medewerkers van 
verschillende afdelingen. Bij een functioneel georiënteerd team legt de projectleider 
werkopdrachten neer bij afdelingshoofden en krijgt na verloop van tijd de resultaten terug. Bij een 
project georiënteerd team heeft de projectleider zelf de volle verantwoordelijkheid over teamleden 
en middelen van een afdeling. Een afdelingshoofd heeft alleen nog verantwoordelijkheid voor het  
aanwijzen van de afdelingsmedewerker die deel uit zal maken van het projectteam. Er is ook een 
tussenvariant, waarbij de projectleider supervisie heeft over afdelingsmedewerkers en de uit te 
voeren activiteiten bepaald, maar een afdelingshoofd verantwoordelijk is voor het toewijzen van 
de taken aan zijn medewerkers. Het afdelingshoofd is ook verantwoordelijk voor de kosten en 
kwaliteit van de output van zijn medewerkers. 
Een onafhankelijke project organisatie staat geheel los van andere afdelingen in de organisatie 
en heeft eigen middelen. De teamleden zijn volledig in dienst van het projectteam en hebben 
geen link meer met hun voormalige afdeling. Het team rapporteert doorgaans direct aan het
hoger management over resultaten en verwachtingen. Een variatie op deze structuur is het 
venture team, waarbij de nadruk ligt op ondernemerschap.

Innovatieraad

De innovatie raad is een groep senior managers van verschillende afdelingen die de prioriteiten
stellen voor nieuwe innovatie. De raad bepaald welke middelen en ondersteuning een innovatie 
krijgt. De raad is het aanspreekpunt voor individuen en groepen binnen de organisatie die 
innovatieve ideeën hebben. 

Ambidexter organisatie

Een ambidexter organisatie is een autonoom onderdeel van de organisatie dat het doel heeft om 
innovatie te realiseren. Ook de ambidexter organisatie is multidisciplinair, maar onderscheidt zich 
van een innovatie projectteam in autonomie, scope, tijdigheid en binding met de rest van de 
organisatie. Een ambidexter organisatie is autonoom en heeft zijn eigen budget dat ze geheel 
mogen besteden aan innovatie. Daarnaast is het verantwoordelijk voor meerdere innovatie 
projecten tegelijkertijd en is het een vast (permanent) organisatieonderdeel. Het staat los van 
andere delen en functies binnen de organisatie en heeft een eigen staf. 
Het voordeel van de ambidexter organisatie is dat, gezien het eigen budget en focus op 
innovatie, innovatieve en risicovolle, maar toch veelbelovende projecten een betere kans krijgen. 
Functionele managers zijn doorgaans terughoudend bij dergelijke projecten, omdat ze te maken 
hebben met harde prestatie criteria en beperkte budgetten.

Shared services organisatie

Shared services worden geleverd door corporate-level functiegroepen die gespecialiseerde 
diensten leveren aan de business units, die de business units zelf veelal niet in huis hebben. 
Voorbeelden zijn corporate marktonderzoek en centrale R&D. De shared services sluiten nauw 
aan op de behoeften van de business units en leveren expliciet meerwaarde. Daarnaast hebben 
ze als functie om een business unit te wijzen op ontwikkelingen en mogelijkheden die ze zelf 
redelijkerwijs niet kunnen achterhalen.  
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2.3.3 Rollen
De verschillende taken en verantwoordelijkheden binnen een innovatieproces moeten toegekend 
worden aan personen, teams en afdelingen. De taken en verantwoordelijkheden kwamen ter 
sprake bij de procesmodellen, de verdeling hiervan binnen de organisatie was het onderwerp van 
de voorgaande paragrafen. Daarnaast zijn er verschillende rollen te onderscheiden die personen 
tijdens een innovatieproces aannemen.

In de basis zijn er vier verschillende rollen te onderscheiden: de uitvinder, de kampioen, de 
sponsor en de criticus (Daft, 2000a). De uitvinder is de persoon die met het goede idee komt. De 
kampioen is de persoon die het idee ziet zitten en het uitdraagt naar de rest van de organisatie. 
De kampioen visualiseert de voordelen van het idee, probeert financiële en politieke steun te 
verwerven en verwijdert obstakels. De sponsor is een vertegenwoordiger van het hoger 
management die daadwerkelijk de financiële steun geeft en die barrières doorbreekt. Hij geeft de 
daadwerkelijke goedkeuring om een idee te implementeren en beschermt het idee vervolgens 
binnen de organisatie. Tenslotte is er de criticus die in alle stadia het idee kritisch bekijkt. Hij 
verzorgt de tests op gewenstheid en haalbaarheid en doet dit op basis van harde criteria. Hij 
draagt er zorg voor dat goede ideeën verbeterd worden en dat slechte ideeën afvallen.
De kampioen en de sponsor zijn beide zeer belangrijk om goede ideeën ook daadwerkelijk 
verwezenlijkt te krijgen. De kampioen is verantwoordelijk voor het creëren van draagvlak en het 
vinden van de sponsor. De sponsor draagt zorg voor het commitment. Draagvlak is brede steun 
binnen de organisatie voor de verandering (Kurk ea., 2005). Naast draagvlak, sponsorschap en 
commitment definiëren Kurk ea.. (2005) als vierde aspect eigenaarschap. De eigenaar is degene 
die de lusten en lasten van een innovatie ondervindt en dus over de inrichting ervan moet 
beslissen. In veel gevallen gaan eigenaarschap en sponsorschap hand in hand.
Ook al is er een stage-gate proces ingeregeld voor het afhandelen van alle ideeën en projecten, 
de aanwezigheid van een kampioen is altijd essentieel om daadwerkelijk met een idee of project 
verder te komen (Von Stamm, 2003). 

Hering ea. (2005) geven een uitgebreider overzicht van rollen die bij een innovatie traject vervuld 
moeten worden. Bij een rol horen bepaalde taken en persoonskenmerken. Een persoon kan 
meerdere rollen op zich nemen, voorwaarde is wel dat zijn eigenschappen en kunde aansluiten 
bij alle rollen die hij op zich neemt. Voor elke rol zal de relevantie voor het innovatieproces 
behandeld worden en vervolgens de persoonlijke eigenschappen die aanwezig moeten zijn om 
de rol te kunnen vervullen. De rollen vormen samen één geheel; het hart, het hoofd en de 
handen. 

Connector

Een netwerker (connector) heeft een heel netwerk van contacten binnen en buiten de organisatie 
en legt indien nodig eenvoudig nieuwe contacten. Hij is van belang voor het snel en doeltreffend 
bij elkaar zoeken van mensen (van alle niveaus) die met een innovatie van doen hebben. 
De eerste eigenschap is een brede oriëntatie; in plaats van zich richten op de eigen expertise 
heeft de connector juist een brede blik, over grenzen binnen en buiten de organisatie heen. 
Naast de brede blik heeft hij ook de gave gemakkelijk contact te maken en te houden met 
iedereen, mensen met verschillende expertises en uit verschillende lagen binnen de organisatie.

Librarian

De bibliothecaris slaat alle ideeën op zodat ideeën en projecten terug te vinden zijn. Hij is 
verantwoordelijk voor de metadata die nodig is voor efficiëntie en effectiviteit. 
De bibliothecaris moet natuurlijk beschikken over kennis en kunde voor het opstellen van de 
metadata en het beheren van de data. Daarnaast is het zeker zo belangrijk dat de bibliothecaris 
behulpzaam is. Hij moet zelf ideeën en projecten terug kunnen vinden, maar belangrijker is het 
dat hij anderen eenvoudig kan leren hoe ze zelf de informatie naar boven kunnen halen. 
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Framer

De framer is verantwoordelijk voor het opstellen van de evaluatie frameworks waarop ideeën en 
projecten getoetst worden. Tevens zal hij zorg dragen voor consistentie en transparantie van de 
toetsing. 
Het goed kunnen samenwerken met beleidsmakers op corporate en business unit niveau is nodig 
voor het kennen van de toekomstvisie van het bedrijf. Een idee moet passen in de visie om in 
aanmerking te komen voor implementatie. Daarnaast moet de framer weten welke personen hij 
moet betrekken bij een evaluatie zodat er beslissingen genomen worden. Tenslotte moet hij 
transparantie waarborgen en moet daarom ook zelf open en duidelijk zijn. 

Judge 

De rechter (judge) beoordeelt een idee aan de hand van de opgestelde criteria en zijn eigen 
kennis en ervaring. Er zijn vaak meerdere rechters per idee, omdat een idee vaak meerdere 
aspecten en afdelingen raakt.
Een rechter moet een idee kunnen analyseren, evalueren en vervolgens ook een beslissing 
durven nemen. Omdat er vaak meerdere rechters per evaluatie zijn, moet de rechter ook goed 
kunnen argumenteren, hetgeen ook weer van belang is bij de communicatie van het oordeel. 
Vele ideeën zullen het nooit halen. Om de input van ideeën op peil te houden zal er altijd een 
goede uitleg over de afwijzing moeten zijn. Hoe duidelijker de uitleg over een oordeel, hoe minder 
frustratie en teleurstelling bij de indiener en hoe beter de nieuwe ideeën. 

Prototyper

Een idee doorloopt meerdere fasen alvorens daadwerkelijk geïmplementeerd te worden. Eén 
daarvan is het doorontwikkelen van idee door het maken van een prototype. De prototyper is 
verantwoordelijk voor het snel en goedkoop omzetten van een idee naar een werkbaar 
testproduct. Dit testproduct wordt vervolgens geëvalueerd. 
De prototyper moet experimenteren leuk vinden en moet producten eenvoudig los kunnen laten 
om aan een nieuwe prototypes te beginnen. Prototyping is leren door te doen, hierbij hoort het 
maken, het erkennen en het accepteren van fouten. Om een goed prototype te kunnen maken 
moet de prototyper goed kunnen luisteren naar de inbrenger van het idee en de gebruikers van 
het nieuwe product. 

Metric monitor

De metric monitor zet metrieken op en vergaart de data om de metrieken te meten. Ook is hij 
verantwoordelijk voor het zoeken naar patronen en het trekken van conclusies.
De metric monitor moet meten en cijfermatig werken leuk vinden, ook als de data incompleet is. 
Hij moet kunnen samenwerken met het management om doelen te formuleren en aan de hand 
hiervan metrieken op te stellen. Vervolgens moet hij analytische vaardigheden hebben om 
patronen te herkennen en conclusies te kunnen trekken. 

Storyteller

De storyteller herinnert mensen aan hetgeen belangrijk is voor de organisatie, draagt de cultuur 
uit en stimuleert innovatie door het vertellen van (succes) verhalen. Juist verhalen en symbolen 
zijn toegankelijk en begrijpbaar voor iedereen en vervullen zodoende een bindende rol. 
Een storyteller moet op het juiste moment de juiste verhalen weten te vertellen; hij moet mensen 
emotioneel weten te raken en positief beïnvloeden. Een drijfveer van een persoon of de binding 
van een persoon met een organisatie die emotioneel van aard is, is zeer sterk.

Scout

De scout is de trendvolger die toekomstmogelijkheden verkent. Hiervoor zal hij veel lezen en 
buiten de deur kijken. 
De scout moet kunnen netwerken, zelfstandig kunnen werken en een gevoel hebben voor het 
spotten van belangrijke ontwikkelingen. 
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2.4 Best practices

Tenslotte, aan het eind van dit hoofdstuk, een wat meer praktische benadering. Naast de vele 
modellen en theorieën ter analyse en verklaring zijn er ook de rijtjes met kortweg de best 
practices. In Tabel 5 zijn de best practices van Von Stamm (2003) en van Berry ea.. (2006) 
opgenomen. De eerste betreffen innovatie in het algemeen, de tweede geeft specifiek best 
practices voor innovatie van diensten. 

Tabel 5: Best practices 

Best practices voor innovatie in het algemeen Best practices voor innovatie van 
diensten

Creëer geloofwaardigheid Een schaalbaar business model
Creëer een noodzaak tot innovatie Management van de klantervaring
Top-level sponsorschap Investeren in medewerkers prestaties
Creëer (snel) kleine successen Continue operationele innovatie

Werk met vrijwilligers Continue strategische innovatie
Zorg voor een mix van skills Een innovatie champion
Mix jong en oud bloed Een superieur voordeel voor de klant 

Begrijp de verschillende behoeften van stakeholders Betaalbaarheid voor de klant
Maak risico’s inzichtelijk
Leg budgetten aan banden
Pas personeelsbeleid aan
Fun

2.5 Conclusie

Er zijn verschillende typen innovaties te onderscheiden. De onderverdeling is in incrementele en 
radicale innovatie is een eerste belangrijke. Incrementele innovatie heeft betrekking op het reeds 
bestaande, heeft doorgaans een beperkte impact en is weinig complex. Radicale innovatie, 
daartegenover, betreft baanbrekende verandering met een grote impact en hoge complexiteit. 
Een innovatie kan betrekking hebben op een product, een proces of op een organisatie. Een 
product kan vervolgens uitgesplitst worden in een fysiek product en een dienst. Een dienst 
bestaat de dienst zelf en de wijze waarop hij geleverd wordt. Daarnaast is er een onderscheid 
tussen diensten waarbij productie en consumptie samenvallen en diensten waarbij ze afzonderlijk 
van elkaar plaatsvinden. 

Het innovatieproces bestaat grofweg uit drie fasen, te weten ideeëngeneratie, 
ideeënmanagement en implementatie (Figuur 12). 
Ideeëngeneratie heeft voornamelijk te maken met creativiteit en wordt ook wel de divergerende 
fase (Byttebier, 2002) genoemd. Het gaat erom zoveel mogelijk ideeën te bedenken. De theorie 
van development funnel gaat ervan uit dat ideeën rekening moeten houden met (of voortkomen 
uit) de bedrijfsstrategie; de combinatie van kerncompetenties en de product/markt strategie.
Ideeënmanagement is de fase waarin ideeën afwisselend getoetst en doorontwikkeld worden. 
Efficiëntie en effectiviteit kunnen worden verhoogd door een stage-gate proces in te richten 
waarin fasen en beslissingsprocedures vastliggen. Uitgangspunt bij innovatie is het snel 
reduceren van ideeën om alleen met de meest veelbelovende verder te gaan. Ook is het 
belangrijk om een juiste balans in de portfolio van ideeën en projecten te hebben. Er moet een 
goede mix zijn tussen incrementele en radicale innovatie en de portfolio moet niet te veel 
projecten tegelijkertijd bevatten.
De laatste fase is de daadwerkelijke implementatie van een idee. In deze fase wordt de impact 
van een innovatie pas echt in effect, wat een eigen problematiek met zich meebrengt. 
Ideeënmanagement en implementatie vormen samen de convergerende fase (Byttebier, 2002); 
vele ideeën worden teruggebracht tot één of enkele ideeën die daadwerkelijk geïmplementeerd 
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worden. De balans in de portfolio van ideeën en projecten is te waarborgen door streefwaarden 
te bepalen voor de hoeveelheid van ideeën en de verhouding tussen radicale en incrementele 
innovatie. 

Figuur 12: Drie hoofdfasen innovatie

Bij structuur draait het om de verdeling van taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de 
organisatie. Aan de ene kant zijn er informele, vrij speelse structuren waarbij de betrokkenen wel 
taken en rollen vervullen maar weinig verantwoordelijkheden hebben. In deze gevallen hebben 
de betrokkenen vooral een algemene stimulerende rol, maar zijn ze nog wel afhankelijk van het 
lijnmanagement om ook daadwerkelijk innovaties van de grond te krijgen. Aan de andere kant 
zijn er meer formele structuren, waarbij betrokkenen concretere doelen en taken hebben en 
eventueel ook bevoegd zijn beslissingen te nemen.
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3. Innovatie vanuit medewerkers

Innovatie is een breed begrip dat alle vernieuwing binnen een organisatie omvat. Vaak wordt 
innovatie geassocieerd met een top down aanpak en dit was ook de focus van het vorige 
hoofdstuk. In dit hoofdstuk wordt er dieper ingegaan op bottom up innovatie. Eerst zal er 
ingegaan worden op de verschillen tussen top down en bottom up innovatie in het algemeen. 
Vervolgens worden net als in het vorige hoofdstuk (innovatie) strategie, innovatieproces en 
structuur behandeld. Logischerwijs is er overlap tussen innovatie en innovatie vanuit 
medewerkers; er is gekozen om delen die in het voorgaande hoofdstuk behandeld zijn niet 
opnieuw te noemen, tenzij noodzakelijk. In dit hoofdstuk wordt vervolgens het aspect cultuur 
behandeld. Er is gekozen om cultuur in zijn geheel te behandelen in dit hoofdstuk omdat veel 
theorieën vooral ingaan op cultuur in samenhang met bottom up innovatie. Daarna is er nog kort 
aandacht voor best practices, waarna het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie.   

3.1 Top down en bottom up innovatie

Mintzberg (2006) onderkent twee soorten innovatie, top down en bottom up innovatie. Top down 
innovatie is innovatie die gestart wordt aan de hand van de strategie van een organisatie. Deze 
innovatie wordt bedacht en ontwikkeld door beleidsmakers en specialistische stafmedewerkers. 
Bottom up innovatie vindt zijn oorsprong daarentegen bij de uitvoering; op het operationele 
niveau. Voor de beeldvorming is naar eigen inzicht een model gemaakt van beide soorten. In 
Figuur 13 zijn beide modellen weergegeven. 

Figuur 13: Top down en bottom up innovatie 

Top down innovatie vindt zijn oorsprong in principe in de strategie en het beleid van een 
organisatie. De bolletjes in de kolom duiden aan dat de input voor top down innovatie uit het 
strategisch niveau komt. De pijl representeert het top down principe van deze benadering; op 
hoog niveau wordt innovatie bedacht en uitgewerkt om vervolgens geïmplementeerd te worden 
op tactisch en operationeel niveau. 

Bottom up innovatie heeft het uitgangspunt dat alle medewerkers op basis van hun ervaring met 
hun werk ideeën hebben voor verbetering en vernieuwing. De ideeën (bolletjes) kunnen dus 
binnen de gehele organisatie  ontstaan. Om een idee te realiseren zal er altijd besluitvorming 
plaatsvinden. Afhankelijk van de grootte en impact van een idee gebeurt dit op operationeel, 
tactisch of strategisch niveau.  Een idee zal dus tot zekere hoogte zijn weg omhoog moeten 
vinden (de pijl omhoog) om vervolgens goedgekeurd te worden (de pijl naar rechts). Na 
goedkeuring vindt er altijd weer top down implementatie plaats. 
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3.2 Strategie en inhoud

De private sector heeft te maken met een steeds dynamischer omgeving en een heftiger 
concurrentie. Een constante stroom van vernieuwing is daarom essentieel om als organisatie te 
overleven. Om als organisatie niet stil te staan ben je afhankelijk van ideeën om dingen te 
verbeteren, dingen anders te doen of om andere dingen te doen. Veelal werden 
verandertrajecten alleen top down opgezet; de missie leidt tot doelen en beleid, welke vertaald 
worden in innovatieprojecten. In de praktijk bleek deze top down benadering een bedrijf star te 
kunnen maken met het gevolg dat het niet goed in kan spelen op de dynamische markt. 
Tegenwoordig is het besef ontstaan dat ook de medewerkers een schat aan ideeën bezitten. 
Bedrijven die dit potentieel weten aan te boren blijken in de praktijk betere resultaten te behalen.

Ook bij de overheid is er een noodzaak tot innovatie. Teofilovic (2002) ziet een verschuiving in de 
verhouding en verwachtingspatroon tussen overheid en burger. Uit de kabinetsvisie ‘Andere 
overheid’ (Andere overheid, 2006a) blijkt dat ook in Nederland een herstructuring van de 
overheid noodzakelijk is. Er is behoefte aan een betere dienstverlening, vermindering van de 
bureaucratie, een slagvaardige organisatie en een andere werkwijze (Andere overheid, 2006b). 
Om dit te verwezenlijken worden er projecten uitgevoerd binnen de overheid, vaak over meerdere 
publieke organisaties heen. Deze projecten zitten echter vaak in de randvoorwaardelijke sfeer. 
Om in de hierboven behoeften te voorzien zullen maatschappij en maatschappelijke organisaties 
zelf ook initiatief moeten tonen (Andere overheid, 2006a). Parallel aan de bevindingen in de 
private sector, kunnen ook bij de overheid medewerkers een bron voor veel initiatieven en 
innovatie zijn.    

De strategie die een publieke organisatie normaliter hanteert, in termen van Porter (1980), is 
operational excellence. Er is een focus op efficiency en kosteneffectief produceren, incrementele 
procesinnovatie is dominant; de nadruk ligt op het aanbieden van eenvoudig te bereiken 
diensten. (Ross ea., 2004). 

Ideeënmanagement draait om het afhandelen van ideeën afkomstig van alle mogelijke 
medewerkers. De kwaliteit en kwantiteit van ideeën zijn afhankelijk van de creativiteit van 
medewerkers, deze creativiteit is te stimuleren en te ontwikkelen. Het vangen, beoordelen en 
(door)ontwikkelen van ideeën is een kwestie van goed management. Het doel van 
ideeënmanagement is daarom ook het managen van de ideeën zodat de meest waardevolle ook 
daadwerkelijk voor ontwikkeling en implementatie worden aangedragen. (Kalden ea., 2003)

Veelal gaat de aandacht uit naar baanbrekende ideeën en zijn het deze ideeën waar veel 
organisaties of managers naar op zoek zijn. Bij ideeënmanagement geldt dat, net als bij 
brainstorming, ‘quantity breeds quality’ (Osborn, 1953). Er zijn vele ideeën nodig zijn om enkele 
goede ideeën over te houden. Veelal hebben deze ideeën betrekking op het bestaande en is er 
sprake van een incrementele innovatie. Deze ideeën zijn eenvoudig te realiseren zonder dat de 
dagelijkse gang van zaken er echt hinder van ondervindt. Tussen vele goede ideeën zitten 
slechts enkele goede baanbrekende (radicale) ideeën. Het voordeel zit in eerste instantie dus in 
een continue aanwas van kleine verbeteringen in het bestaande. Verbeteringen in efficiëntie en 
effectiviteit zijn hiervan het gevolg. Van tijd tot tijd zal er ook een goed radicaal idee 
binnenkomen, maar het is dan wel de kunst om dit idee te herkennen, het door te ontwikkelen en 
ook geïmplementeerd te krijgen. Bij radicale ideeën is dit een veel zwaarder proces dan bij 
incrementele, maar als het slaagt is het rendement doorgaans ook veel groter. (Gluck 1986; Von 
Stamm, 2004) 

Het Centrum voor Ontwikkeling van Creatief Denken (COCD) hanteert een indeling van drie type 
bruikbare ideeën. Een idee is of ‘gewoon’ of ‘origineel’ en een idee is wel of niet realiseerbaar. 
Deze indeling levert vier kwadranten waarbinnen een idee kan vallen, zie Figuur 14. Blauwe 
ideeën zijn gewone ideeën die eenvoudig te implementeren zijn en weinig risico’s met zich 
meebrengen. Daarnaast zijn rode ideeën meer origineel, innovatief van aard en realiseerbaar. Ze 
hebben echter wel een grotere impact en brengen grotere risico’s met zich mee. Ten derde zijn er 
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gele ideeën; originele ideeën die nog niet te realiseren zijn. Tussen de gele ideeën zitten rode 
ideeën voor de toekomst. 
Een gewoon idee past in het huidige denken en werken van een organisatie en is incrementeel. 
Een origineel idee daarentegen is vernieuwend, kan een doorbraak forceren en is radicaal. 
Ideeën die van operationele medewerkers komen zullen vooral bestaan uit blauwe en witte 
ideeën, gewone ideeën die wel of niet realiseerbaar en gewenst zijn. Daarnaast komen er af en 
toe rode en gele ideeën van medewerkers af. Het stimuleren van creativiteit in het algemeen 
werkt positief op de hoeveelheid ideeën die ingebracht worden. Het houden van creatieve 
sessies over een specifiek onderwerp verhoogt het aantal rode en gele ideeën over dat 
onderwerp. (Byttebier, 2002)

Figuur 14: De COCD-box (Byttebier, 2002)

Volgens Eckvall (1991) is continue verbetering afhankelijk van de motivatie van de medewerkers. 
Daarnaast geldt dat succesvolle innovatie vanuit medewerkers bijdraagt aan motivatie en 
werknemerstevredenheid. Er is dus sprake van een vicieuze cirkel. Deze cirkel werkt zowel naar 
boven als naar beneden. Is er een goed klimaat (of goede cultuur) binnen een organisatie waarbij 
medewerkers zich betrokken voelen, dan helpt ideeënmanagement om (naast te profiteren van 
de ideeën op zich) de motivatie, de betrokkenheid en de werknemerstevredenheid te vergroten. 
Is er echter al enige scepsis over het concept (of over de uitvoerders van het concept) en 
ideeënmanagement is niet succesvol, dan verergert de situatie zich. Die medewerkers die ideeën 
hebben ingebracht raken gefrustreerd en de wil om ideeën te bedenken én in te brengen 
verdwijnt. Let wel, succesvol ideeënmanagement betekent hier niet dat er zoveel mogelijk ideeën 
geïmplementeerd moeten worden. Slechts enkele zorgvuldig geselecteerde ideeën worden echt 
ingevoerd, maar alle inbrengers moeten een goed gevoel overhouden aan het feit dat ze een 
idee hebben ingebracht.

3.3 Innovatieproces

De moeilijkheid om een idee van een medewerker tot een innovatie te verheffen ligt hem in het 
feit dat het idee een weg naar boven moet vinden. 

Het ideeënmanagement proces moet ideeën over willekeurige onderwerpen kunnen verwerken. 
Het efficiënt (goedkoop) en effectief (de goede ideeën vinden) terugbrengen van ideeën is één 
doel van het proces. Het stage-gate model (zoals beschreven in 2.2.2 ) is geschikt om 
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ideeënmanagement vorm te geven. De verschillende fases (stages) werken een idee steeds 
verder uit, terwijl de beslismomenten (gates) ongeschikte ideeën uit het proces te filteren. Uit de 
theorie van de development funnel kunnen we leren dat voor het opstellen van de criteria voor de 
beslismomenten gekeken moet worden naar de strategie, de doelen en de competenties van een 
organisatie. 

Omdat het gaat om medewerkers die uit eigen initiatief ideeën inbrengen is de communicatie met 
die medewerkers cruciaal. Om het idee goed te doorgronden is er meestal verduidelijking van de 
inbrenger nodig tijdens een of meerder fasen. Daarnaast is feedback over de voortgang en 
besluitvorming omtrent het idee van groot belang. Tijdige en duidelijke feedback zijn een 
voorwaarde om frustratie en een gevoel van onderwaardering te voorkomen. Alleen als er goed 
gecommuniceerd wordt zullen ideeën aangeleverd blijven worden. (Von Stamm, 2003)  

3.4 Structuur

Wat betreft de organisatie omtrent innovatie vanuit medewerkers zijn er dezelfde mogelijke 
structuren van toepassing als bij innovatie in het algemeen, beschreven in paragraaf 2.3. Keuzes 
binnen de strategie en het proces zullen meegenomen moeten worden bij de keuzes omtrent 
structuur. Voor de rollen die vervuld moeten worden geldt hetzelfde; de rollen behandeld in 
paragraaf 2.3.3 zijn ook van toepassing bij bottom up innovatie.

3.5 Cultuur

Om het innovatievermogen van een organisatie te vergroten is het belangrijk om het juiste 
organisatieklimaat te creëren; een innovatieve cultuur te schapen (Leavy, 2005). Alleen het 
opstellen van innovatiebeleid en het opzetten van innovatieactiviteiten is niet genoeg. 3M is een 
goed voorbeeld van een bedrijf waar vooral het klimaat (de combinatie van filosofie en waarden) 
doorslaggevend is voor het gedijen van innovatie. Er dient constant een balans te zijn tussen 
creativiteit en efficiency (Leavy, 2005; Eckvall, 1991); binnen het innovatieproces, tussen primaire 
disciplines en in de overkoepelende organisatiebrede managementaanpak (Leavy, 2005). 

Eckvall (1991) definieert negen klimaat dimensies die invloed hebben op innovatie: uitdaging, 
vrijheid, idee ondersteuning, vertrouwen, dynamiek, speelsheid, debatten, risico nemen en 
conflicten. Onderzoek wijst uit dat bij innovatieve organisaties de eerste acht dimensies hoog 
scoorden en de laatste juist laag. Daarnaast geldt dat een (formeel) systeem voor het verwerken 
van ideeën alleen succesvol is als er een ondersteunend klimaat is. Het goed verwerken van 
ideeën middels een systeem een klimaat verbeterd. Daartegenover geldt ook dat een systeem 
voor het verwerken van ideeën dat ingevoerd wordt in een slecht klimaat het klimaat verder 
verslechterd. De oorzaken zijn het ontstaan van conflicten en een toenemend wantrouwen. 

Uit onderzoek (Leavy, 2005) bleek dat succesvolle innovatieve organisaties, zoals 3M en Nokia, 
vier factoren gemeen hebben: 

 Mensen en ideeën zitten in de kern van de managementfilosofie;
 Mensen krijgen de ruimte om te groeien en te leren van hun fouten;
 Er heerst een klimaat van openheid, vertrouwen en saamhorigheid;
 Interne mobiliteit van talent wordt gefaciliteerd.

In paragraaf 2.1 zijn verschillende typen innovaties behandeld en in paragraaf 3.2 is de link 
gelegd tussen innovatie vanuit medewerkers en specifieke typen innovaties. Eckvall (1991) 
onderkent vier typen organisatieculturen (aan de hand van onderzoek in Zweden) op basis van 
de oriëntatie op structuur, op mensen en op verandering (Tabel 6). Elk van deze culturen is in 
meer of mindere mate geschikt voor een systeem voor het verwerken van medewerkerideeën. 

Tabel 6: Vier typen organisaties (Eckvall, 1991)

Bureaucratisch Bureaucratisch met 
een menselijk 
gezicht

Ondernemend Relaties en 
samenwerking
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Structuur ++ ++ o o

Mens o + o ++

Verandering o o ++ +

In een bureaucratische cultuur (met een autoritair karakter) houden medewerkers ideeën voor 
zichzelf. Innovatie vanuit medewerkers is niet mogelijk en een idee verwerkingssysteem zal niet 
werken. 
In een bureaucratische cultuur met een menselijk gezicht is er meer aandacht voor de 
medewerkers. Echter een idee verwerkingssysteem zal, door de beperkte oriëntatie op 
verandering, alleen leiden tot incrementele, weinig creatieve, innovaties.
Een ondernemende cultuur is te vinden bij jonge (nog kleine) bedrijven, waar constant 
verandering plaatsvindt. Innovatie vanuit medewerkers gebeurt volop, zonder dat daar een 
systeem voor het verwerken van ideeën aan te pas komt. 
De cultuur getypeerd door relaties en samenwerking komt voor bij organisaties waar innovatie 
wordt gezien als cruciaal punt om te overleven. Er is binnen de organisatie een sterke oriëntatie 
op netwerken en teams, met als doel innovatie (vanuit medewerkers) te stimuleren. Een systeem 
voor het verwerken van ideeën komt van pas als de organisatie zo groot wordt dat er een 
systeem nodig is om alle ideeën goed af te kunnen handelen. Bij deze cultuur levert een systeem 
voor de verwerking van ideeën zowel incrementele als radicale innovatie. 

3.5.1 Nederland
Hofstede (2001) onderkent vier dimensies van cultuur, te weten machtsafstand, collectivisme 
tegenover individualisme, femininiteit tegenover masculiniteit en onzekerheidsvermijding. 
Nederland wordt getypeerd als een feminiene cultuur waarbinnen het gelijkheidsideaal sterk 
ontwikkeld is. De kenmerken van de feminiene cultuur en de consequenties van het 
gelijkheidsdenken zijn weergegeven in Tabel 7. 

Tabel 7: Kenmerken feminiene cultuur en consequenties gelijkheidsdenken

Kenmerken feminiene cultuur Consequenties gelijkheidsdenken

Zorg voor anderen en omgeving boven 
materieel succes en vooruitgang

Ongelijkheid moet zo klein mogelijk gemaakt 
worden

Iedereen behoort bescheiden te zijn Hiërarchie betekent ongelijkheid in rollen om 
praktische redenen

Eerder sympathie voor de zwakke en de 
verliezer dan voor de sterke en de winnaar

Talenten, rijkdom, macht en status gaan niet 
noodzakelijkerwijs samen

Gemiddelde (leerling) is de norm, ipv de beste 
(leerling)

Iedereen hoort gelijke rechten te hebben

Nadruk op gelijkheid, solidariteit en 
levenskwaliteit in plaats van loon, werken, 
wedijver en prestaties

Machtige mensen proberen minder machtig te 
lijken

We hebben een ideaal van een 
welvaartsmaatschappij in plaats van een 
prestatiemaatschappij

Privileges en statussymbolen zijn ongewenst

In Nederland geldt, als consequentie van de genoemde cultuur kenmerken, de wet van het 
maaiveld: mensen die excelleren (het hoofd boven het veld uitsteken) worden onthoofd door de 
massa (Boersma, 2004). Boersma stelt dat de mensen die wel willen excelleren gestimuleerd, 
beloond, beschermd en gekoesterd moeten worden. 

3.5.2 Publieke ten opzichte van private sector
De publieke sector kent vele verschillen met de private sector. De publieke sector heeft als doel 
het dienen van het algemeen belang. Daartegenover is het streven van de private sector het 
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maken van winst. Dit fundamentele verschil in uitgangspunt werkt door in de gehele manier van 
denken en doen; de publieke sector heeft geheel eigen (innovatie-) kenmerken. 

In de publieke sector is de drijfveer voor innovatie vaak politiek van aard. Innovatie komt voort uit 
interne belangen en problemen of komt (persoonlijk) vanuit nieuwe leiders binnen de organisatie. 
Een publieke organisatie is nog weinig klant en marktgericht en dit geldt ook voor innovatie. Dit is 
in scherpe tegenstelling tot innovatie bij private organisaties, waarbij de klant en de markt altijd 
het uitgangspunt vormen en leidend zijn bij innovatie (Ross ea., 2004). De monopoliepositie van 
publieke organisaties is een mogelijke verklaring voor het ontbreken van klant- en 
marktgerichtheid. Het politieke en persoonlijke aspect van publieke innovatie kan deels verklaard 
worden door het feit dat innovatie een manier is om te scoren. Zichtbaarheid, bekendheid en 
prestige (Brown, 1986) worden bereikt door het opzetten van innovatie en/of het realiseren van 
innovatie. 
Het ontwijken van risico is een algemeen kenmerk van publieke organisaties, terwijl bij private 
organisaties risico nemen wel geaccepteerd en zelfs gewaardeerd wordt (Ross ea., 2004). Een 
publieke organisatie heeft te maken met een kritische publieke opinie, die altijd nadruk legt op 
fouten en mislukkingen (Brown, 1986). Daarnaast is er weinig tot geen beloning voor resultaat, 
maar wordt er hard afgerekend bij falen (Ross ea., 2004).
Bij een  project (of innovatie) bij een publieke organisatie heeft men vaak te maken met 
verschillende partijen, welke allemaal hun eigen belangen verdedigen. Het eigenaarschap ligt 
vaak niet bij één partij, waardoor het project niet goed bestuurd kan worden (Ross ea., 2005). 
Een laatste belangrijk punt is het ontbreken van procesvrijheid bij publieke organisaties. 
Regelgeving en scherpe taakstelling beperken de ruimte voor experimenten en re-engineering 
(Ross ea., 2004). 

Bovenstaande remmende kenmerken komen grotendeels overeen met de zeven remmende 
kenmerken van een bureaucratische organisatie die Aharoni (1986) heeft gevonden. Afwezigheid 
van competitie en de onmogelijkheid van een bankroet, de risicovermijding en de 
beloningsstructuur komen letterlijk overeen. Daarnaast wordt de strikte hiërarchie genoemd, die 
vele lagen kent waar een idee/project zich een weg doorheen moet worstelen. Ook de opdeling in 
specialismen frustreert, omdat elke functiegroep zijn eigen belangen prevaleert boven het 
algemeen belang. Daarnaast streeft een publieke organisatie doorgaans naar stabiliteit, wat 
haaks staat op verandering. En tenslotte leiden krappe budgetten tot het gebrek aan tijd en 
budget voor het opzetten van nieuwe dingen. 

Om innovatie bij een publieke organisatie toch te laten slagen, zijn er verschillende innovatie 
stimulerende maatregelen om de remmende kenmerken bij publiek organisaties weg te nemen 
(Ross ea., 2004):

 Management ondersteuning (innovatieve cultuur scheppen en experimenteren 
toejuichen);

 Een innovatie fonds (centraal budget om innovatieve projecten te financieren);
 Een diversiteit aan achtergronden binnen de organisatie;
 Actief zoeken naar en verspreiden van informatie (benchmarking, bedrijfsbezoeken en 

professionele netwerken);
 Innoveren op alle niveaus;
 Ondersteun experimenten, accepteer fouten, maar leer er wel van.

3.5.3 Stimuleren van medewerkers
Innovatie vanuit medewerkers begint bij het bedenken en inbrengen van ideeën door 
medewerkers. Hoe veel dit gebeurt hangt af van de wijze waarop medewerkers hierin 
gestimuleerd worden. De expectancy theorie stelt dat medewerkers het sterkst gemotiveerd zijn 
als (Fairbank, 2003):

 Zij geloven dat er de mogelijkheid is de taak succesvol uit te voeren;
 Zij geloven dat succesvolle uitvoering ook helpt bij of leidt tot het behalen van een 

bepaald resultaat;
 Zij geloven dat het bepaalde resultaat ook belonend is voor hen zelf. 
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Dit geldt voor alle taken die zij uitvoeren en geldt ook voor het bedenken en inbrengen van een 
idee. De drie punten hebben te maken met het stimuleren van zowel de intrinsieke als 
excentrieke motivatie. De intrinsieke motivatie komt vanuit jezelf en wordt gestimuleerd door 
uitdaging, resultaatgerichte feedback en een gevoel van belang. Creativiteit hangt samen met de 
intrinsieke motivatie. Creativiteit wordt gestimuleerd door uitdaging, autonomie en feedback. 
Excentrieke motivatie wordt gestimuleerd door beloning van buitenaf en vult intrinsieke motivatie 
aan. Een beloning geeft indicatie van het belang dat aan een taak gehecht wordt en heeft zo 
(ook) een feedback functie. (Fairbank, 2003)
Intrinsieke motivatie zorgt dus voor creativiteit bij een medewerker, het stimuleert het bedenken 
van nieuwe ideeën. Excentrieke motivatie kan er juist voor zorgen dat een nieuw idee ook 
daadwerkelijk ingebracht wordt. Er moet wel zorgvuldig omgegaan worden met excentrieke 
motivatie (beloningen). Het is niet goed als de motivatie voor het bedenken van nieuwe ideeën 
alleen voortkomt het feit dat er een beloning te verdienen is (Fairbank, 2003). Het belang van 
geldelijke beloningen wordt daarom bediscussieerd, beloningen in de vorm van ceremonies, 
certificaten en prijzen zijn goede alternatieven (Von Stamm, 2003). 

3.6 Best practices

Wederom aan het eind van het hoofdstuk enkele best practices. In Tabel 8 zijn de best practices 
van Von Stamm (2003) en Imaginatik (2006) samengevoegd.

Tabel 8: Best practices

Best practices

Focus initiatieven op specifieke kwesties binnen organisatie

Voer periodieke campagnes

Betrek een breed publiek (zowel mensen van binnen als buiten de organisatie)

Stimuleer interactie

Volg een gestructureerd review proces

Betrek eindgebruikers

Waardeer inbreng

Voer ideemanagement initiatieven uit als een project

Scan hoog en laag in de organisatie

Wees duidelijk over de innovatie ambitie

Start met veel ideeën en moedig experimenten aan, maar verminder het aantal snel

Combineer ideeën 

Maak het inbrengen van ideeën makkelijk en verleen ondersteuning

Zorg dat afwijzingen niet persoonlijk opgevat worden

Manage en bewaar alle ideeën

3.7 Conclusie

Innovatie vanuit medewerkers heeft een plaats naast top down innovatie. Ideeënmanagement 
bestaat uit het vangen, beoordelen en doorontwikkelen van ideeën.  Het doel is om de meest 
waardevolle ideeën te identificeren en te implementeren. 

Ideeën die medewerkers inbrengen betreffen meestal (kleine) incrementele veranderingen in het 
bestaande. De incrementele innovatie die hiermee gerealiseerd wordt helpt efficiëntie en 
kosteneffectiviteit (operational excellence) bij overheidsorganisaties te verbeteren. Radicale 
innovatie kan ook bij medewerkers vandaan komen, maar afhankelijk van het proces, structuur 
en cultuur worden deze ook opgemerkt en geïmplementeerd.

Het proces bij innovatie vanuit medewerkers bestaat doorgaans ook uit een stage-gate proces. 
Goede communicatie tussen de inbrenger en de verwerker van een idee heeft extra aandacht 
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nodig. De verwerker krijgt vaak pas in overleg met de indiener het idee echt duidelijk; de indiener 
heeft behoefte aan uitleg over de voortgang en besluitvorming.

Cultuur speelt bij innovatie en innovatie vanuit medewerkers een belangrijke rol. Een goed 
klimaat (openheid, vertrouwen en saamhorigheid) is een randvoorwaarde voor succesvolle 
innovatie vanuit medewerkers. Daarnaast is individuele motivatie van belang. Intrinsieke 
motivatie speelt een belangrijke rol bij de creativiteit van medewerkers. Excentrieke motivatie vult 
de intrinsieke aan en stimuleert medewerkers om ideeën in te brengen.

De kenmerken van de Nederlandse cultuur en de cultuur binnen publieke organisaties hebben 
veelal een remmende werking op innovatie. Bescheidenheid en het gemiddelde als uitgangspunt 
zijn kenmerken die negatief uitwerken op innovatie. Daarbij komt dat privileges en 
statussymbolen niet geaccepteerd worden. Bij publieke organisaties hebben het ontbreken van 
een winstoogmerk en concurrentie een wezenlijke invloed op gedrag en bedrijfsvoering. In het 
algemeen is er sprake van terughoudendheid ten opzichte van innovatie (risico aversie), deze 
komt voort uit angst voor de publieke opinie. Ook het gebrek aan eigenaarschap heeft een 
remmende werking. De drijfveren voor innovatie zijn vaak prestige en bekendheid. 
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4. Theoretisch Kader in model

In de voorgaande twee hoofdstukken zijn er vele theorieën gebruikt om een theoretisch kader te 
bouwen. De structuur van het theoretisch kader is ontleend aan de contingentietheorie die na 
enige aanpassing ook toe te passen is op innovatie. De variabelen (innovatie) strategie, 
innovatieproces, structuur en cultuur zijn uitgediept met verschillende theorieën. 
In Figuur 15 is het theoretisch kader weergegeven in de vorm van een model. Per variabele zijn 
de belangrijkste, in de theorie genoemde, genoemde kwesties in kaart gebracht. Het model doel 
van het model is het creëren van overzicht en het zien van het logisch geheel. Daarnaast is het te 
gebruiken als checklist bij de analyse van innovatie bij CWI. Voor het doel van het model gaat het 
te ver om iedere keuze die gemaakt is te verantwoorden.
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Figuur 15: Het theoretisch kader (model)
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5. CWI - een algemene beschrijving

CWI is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) binnen de keten Werk en Inkomen en valt onder 
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). CWI staat voor Centrum voor Werk 
Inkomen, dit zijn de lokale vestigingen die diensten verlenen aan werkzoekenden en werkgevers. 
Daarnaast staat CWI ook voor Centrale organisatie voor Werk en Inkomen, hiermee worden het 
hoofdkantoor en de districtskantoren bedoeld die belast zijn met beleidsvorming en 
ondersteuning aan de vestigingen. CWI werkt binnen de keten samen met het 
Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) en de gemeentelijke sociale diensten aan 
de bemiddeling van werkzoekenden en het voorzien van uitkeringsgerechtigden in inkomen. Het 
breed uitgedragen motto en uitgangspunt binnen de keten is “Werk boven Inkomen”. 

5.1 Geschiedenis

Onder de huidige naam en opzet bestaat CWI sinds 2002, toen de Wet Structuur 
uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen van kracht werd. De reorganisatie in de uitvoering van 
regelgeving en beleid omtrent werk en inkomen is middels deze wet geregeld en resulteerde in 
een nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden en taken over CWI, het UWV en de gemeenten. 
CWI is niet vanuit het niets opgezet, maar is deels voortgekomen uit de voormalige 
arbeidsvoorziening. Daarom eerst een korte behandeling van de geschiedenis vóór het SUWI 
tijdperk met vervolgens een toelichting op de eerste jaren na intreding van de wet SUWI.

5.1.1 Tijdperk vóór SUWI
De overheid is reeds een eeuw betrokken bij de bemiddeling van werkzoekenden. Het 
rechtvaardigheidsprincipe was het uitgangspunt bij het nemen van initiatieven bij het bemiddelen 
van diegenen die niet op eigen kracht een baan kunnen vinden. De overheidsbemoeienis is in het 
begin opgepakt door de individuele gemeenten. In de loop der tijd is arbeidsbemiddeling een 
rijkstaak geworden onder leiding van het directoraat-generaal Arbeidsvoorziening met de 
uitvoering liggend bij de arbeidsbureaus. Tot 1983 werd de arbeidsbemiddeling verzorgd vanuit 
het rechtvaardigheidsmotief; die werkzoekenden die niet op eigen kracht werk kunnen vinden 
worden geholpen.

In 1983 verschoof het zwaartepunt van de arbeidsbemiddeling naar de werkgevers en werd het 
doelmatigheidsprincipe, het vervullen van zoveel mogelijk vacatures, leidend. Achter deze 
strategische verandering schuilde het geloof dat men eerst het vertrouwen van de werkgever 
moest winnen door het opbouwen van kennis van de arbeidsmarkt en het verlenen van 
professionele diensten. Vervolgens hielp de opgebouwde kennis van de arbeidsmarkt en het 
vertrouwen van werkgevers bij het bemiddelen van de werkzoekenden. Om deze strategie goed 
invulling te kunnen geven werd de organisatie aangepast. In het begin van de jaren negentig 
kwamen de arbeidsbureaus onder regionaal besturen waarin gemeentebesturen, de 
vakbeweging en werkgevers samenwerkten. 

Vanaf eind jaren negentig is er discussie ontstaan over het geheel aan instanties omtrent Werk  
(bemiddeling en reïntegratie) en Inkomen (uitkering). Dit leidde uiteindelijk tot de SUWI wet 
(Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen) die 1 januari 2002 van kracht werd. 

5.1.2 De wet SUWI
De Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen betekende een heroriëntatie op de 
structuur en taakverdeling van alle partijen binnen de publieke sector omtrent Werk en Inkomen 
(“uitkering”). De wet realiseerde de oprichting van twee uitvoeringsorganisaties, Centrum voor 
Werk en Inkomen (CWI) en Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV), welke 
respectievelijk de arbeidsbureaus en de afzonderlijke uitvoeringsorganisaties 
werknemersverzekeringen onder één dak plaatsten. Beide organisaties worden aangestuurd 
door het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. 
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CWI komt weliswaar voort uit de voormalige arbeidsvoorziening, maar is heel anders van grootte 
en samenstelling. Van de voormalige arbeidsvoorziening zijn alleen de arbeidsbureaus (die de 
basisdiensten aan werkzoekenden verzorgden) opgegaan in het nieuwe CWI. In de aanloop naar 
de wet SUWI zijn specialistische diensten ondergebracht in aparte bedrijfsonderdelen. In 2002 
zijn Kliq (reïntegratie), Centrum vakopleiding (praktijkscholing), ESF-Nederland (uitvoering ESF 
subsidieregelingen) en Facent (ondersteunende diensten) als private ondernemingen verder 
gegaan. In aantallen betekende dit een teruggang van 9100 medewerkers bij de 
arbeidsvoorziening tot rond de 4000 bij CWI. 

Voor de herverdeling van de taken over de drie ketenpartners, te weten CWI, UWV en de 
gemeentelijke sociale diensten, was het uitgangspunt ‘Werk boven Inkomen’ leidend. Concreet 
betekent dit dat CWI een poortwachterrol heeft gekregen en altijd het eerste contact met een 
werkzoekende of uitkeringsgerechtigde heeft. De CWI vestiging doet de intake en probeert de 
klant via bemiddeling weer aan werk te helpen. Pas als bemiddeling niet (direct) mogelijk is wordt 
een klant doorgestuurd naar UWV en/of de sociale dienst voor uitkering en reïntegratie. Het 
takenpakket van een CWI vestiging is breder dan het takenpakket van een voormalig 
arbeidsbureau, vanwege onder andere die poortwachterrol.

De wet SUWI betekende een verregaande reorganisatie binnen de keten Werk en Inkomen en 
voor deze reorganisatie is vier jaar uitgetrokken. In 2006 moet de reorganisatie zijn afgerond en 
wordt de wet SUWI geëvalueerd in de tweede kamer. Voor de reorganisatie kreeg CWI specifieke 
transformatie budgetten om reorganisatie en ICT aanpassingen te kunnen bekostigen. 

5.2 Strategie

Als zelfstandig bestuursorgaan (uitvoeringsorganisatie) voert CWI beleid van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit, waarin het ministerie de taken en doelen bepaalt. Binnen 
de gestelde kaders bepaalt CWI zelf de uitvoeringsstrategie; hoe vullen we de taken in om de 
gestelde doelen te realiseren. 

De missie van CWI is het versterken van de veerkracht van de economie door actief bij te dragen 
aan het goed functioneren van de arbeidsmarkt en een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie. 
(Meerjarenbeleidsplan, 2004)

De missie is vertaald naar hoofddoelstellingen die samen tot vervulling van de missie moeten 
leiden. Ieder jaar worden deze omgezet in operationele doelstellingen en wordt er een begroting 
per doelstelling opgesteld. De volgende vijf doelstellingen zijn door CWI geformuleerd, achter 
elke staat het bedrag (in miljoenen euro’s) dat voor 2006 begroot is om de doelstelling te 
realiseren (Jaarplan 2006).

1. CWI draagt zorg voor een transparante arbeidsmarkt - (18,6)
2. CWI verleent diensten aan werkgevers - (49,5)
3. CWI stimuleert ontwikkeling en benutting van talent voor de arbeidsmarkt en voorkomt 

dan wel bekort de uitkeringssituatie - (115,3)
4. CWI is ketenpartner Werk, Werkvoorziening en Inkomen
5. CWI is een effectieve, doelmatige, klantgerichte, innovatieve en transparante organisatie 

(managementdoelstelling CWI) - (153,6 totaal, waarvan 86,6 organisatie gebonden is, 
36,3 voor stafondersteuning is en 10 voor innovatie)

In het jaarplan worden de hoofddoelstellingen uitgewerkt in operationele doelstellingen en 
prestatie-indicatoren met streefwaarden. Tevens wordt per hoofddoelstelling de inzet van 
instrumenten en middelen (geld) uitgewerkt. 

In de dagelijkse praktijk ligt de nadruk op “meten=weten”, er is een balanced scorecard met key 
perfomance indicators (KPI’s) die gebruikt wordt voor resultaatmeting De Balanced scorecard 
wordt gebruikt voor het vergelijken van prestaties van vestigingen onderling. CWI als geheel 
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vergelijkt zicht met andere (semi-) overheidsorganisaties binnen het Handvest Publiek 
Verantwoorden. (Meerjarenbeleidsplan, 2005)

Voor het verwezenlijken van de doelen krijgt CWI jaarlijks een budget van het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit budget wordt toegekend aan de hand van het jaarplan 
waarin de FTE’s en andere kosten verantwoord worden. Dit betekent dat er weinig speelruimte is 
voor de organisatie. Alles wat niet in het jaarplan opgenomen is kan alleen uitgevoerd worden als 
er apart financiering voor gevonden wordt. (Jaarplan 2006)

Uit de opsomming van de doelstellingen komen de twee belangrijkste klantgroepen al naar voren, 
de werkzoekenden en de werkgevers. De werkzoekenden zijn, gezien de begroting, de grootste 
klant. De aandacht voor de werkgevers is de laatste jaren wel weer sterk toegenomen. 

5.2.1 Franchisemodel
Voor de samenwerking (verhouding) tussen hoofdkantoor en uitvoering is er gekozen voor een 
franchisemodel. De uitvoeringsstrategie voor CWI als geheel wordt bepaald door de Raad van 
Bestuur. De kaders die landelijk worden opgelegd hebben betrekken op 
bekostigingsoptimalisatie, instrumentontwikkeling, arbeidsmarktinformatie en de 
verantwoordingsfunctie. Per vestiging wordt, binnen de landelijk gestelde kaders, de strategie 
voor de plaatselijke situatie bepaald. Per vestiging worden keuzes gemaakt omtrent focus op 
klantgroepen, specifiek gebruik van (niet verplichte) instrumenten en arrangementen met 
ketenpartners. 

5.2.2 Innovatie
In de managementdoelstelling van CWI (doelstelling vijf) wordt innovatie expliciet genoemd. CWI 
wil continue bewust vernieuwend bezig zijn en zoekt pro-actief naar nieuwe concepten en 
instrumenten. Innovatie moet daarnaast bijdragen aan een optimale kosten-effectverhouding 
(Jaarplan 2006). De noodzaak voor innovatie komt voort uit de verwachte aanhoudende 
bezuinigingen en de constante beweging in (de behoeft van) de arbeidsmarkt. In paragraaf 6.1
wordt hier dieper op ingegaan.

5.3 Primair proces

Het primair proces van CWI bestaat uit het verlenen van diensten aan werkzoekenden en 
werkgevers. Hiervoor werkt CWI in de keten Werk en Inkomen samen met het UWV en de 
gemeentelijke sociale diensten. CWI vervult de zogenaamde poortwachterrol, dit houdt in dat alle 
klanten binnen de keten altijd eerst bij CWI terechtkomen.

5.3.1 Multichanneling
De diensten van CWI worden aangeboden over drie kanalen, het fysieke kanaal (de vestigingen), 
het internet (Werk.nl) en de telefoon (CWI Service). Het verder ontwikkelen van multichanneling 
is in volle gang, zo komt er in 2006 een vernieuwd Werk.nl en wordt CWI service uitgerold in de 
loop van 2006 en 2007. De onderlinge positionering (taak- en rolverdeling) van de kanalen is ook 
nog in beweging, in Figuur 16 is een beeld van de gewenste situatie gegeven. Niet alleen de 
rolverdeling, maar juist ook de naadloze aansluiting van de kanalen is een belangrijke kwestie. 
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Figuur 16: Multichanneling

5.3.2 Vestiging
Alvorens over te gaan op de beschrijving van de dienstverlening aan werkzoekenden en 
werkgevers is het belangrijk te vermelden dat de werkprocessen van CWI 
referentiewerkprocessen zijn. In principe levert elke vestiging dezelfde set diensten, maar hoe de 
dienstverlening precies plaats vindt wordt door iedere vestiging zelf ingevuld. Ook de invulling 
van de samenwerking met UWV en de gemeente wordt lokaal ingevuld.

Werkzoekende

CWI is de poortwachter van de keten, wat betekent dat elke werkzoekende voor diensten omtrent 
werk en/of inkomen altijd begint bij CWI. De diensten aan en activiteiten voor werkzoekenden 
zijn:

 Informatie en advies;
 Opstellen klantprofiel
 Bemiddelingsactiviteiten;
 Werkintake;
 Uitkeringsintake;
 Reïntegratieadvies.

In de huidige situatie wordt er  gewerkt met het faseringsprincipe. Per werkzoekende wordt een 
inschatting gemaakt van zijn afstand tot de arbeidsmarkt. Aan de hand van deze afstand wordt hij 
ingedeeld in één van de vier fasen en worden de vervolgstappen bepaald. 
Het proces dat de werkzoekende doorloopt ziet er als volgt uit. Tijdens het eerste intake- gesprek 
wordt een werkzoekende ingedeeld in fase 1, fase 4 of fase ‘nader te bepalen’ (fase ntb). Fase 1 
werkzoekenden worden geacht binnen een half jaar een baan te kunnen vinden, met in meer of 
mindere mate ondersteuning van CWI. Fase 4 werkzoekenden zijn door persoonlijke problemen 
niet te bemiddelen, ook niet met een ‘standaard’ reïntegratietraject. Op basis van een tweede 
gesprek wordt er een adviesrapport geschreven en wordt de werkzoekende overgedragen aan 
UWV of de gemeentelijke sociale dienst.
Werkzoekenden ingedeeld in fase ntb hebben een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt en 
moeten via een reïntegratietraject weer terugkeren op de arbeidsmarkt. Op basis van een 
kwalificerende intake (tweede gesprek) wordt een werkzoekende ingedeeld in fase 2 of fase 3. 
Een fase 2 werkzoekende wordt geacht met behulp van een reïntegratietraject binnen een jaar 
bemiddeld te kunnen worden. Voor een fase 3 werkzoekende wordt dat binnen twee jaar mogelijk 
geacht. De fase ntb werkzoekenden worden met een reïntegratieadvies doorverwezen naar UWV 
of gemeente. 

Na enkele jaren ervaring met de faseringsaanpak staan er enkele wijzigingen op de agenda. Het 
nieuwe uitgangspunt bij de dienstverlening is dat iedereen kan zoeken naar een baan, tenzij er 
ernstige persoonlijke belemmeringen zijn. Werkzoekenden komen respectievelijk in route A of 
route B. Grofweg geldt dat fase 1, 2 en 3 werkzoekenden tot Route A behoren.  Route A 
werkzoekenden worden 3 tot 9 maanden bemiddeld en ondersteund door CWI in samenwerking 
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met UWV en de gemeente. De intensiviteit van de dienstverlening wordt bepaald op basis van de 
beschikbaarheid van banen en het zoek- en sollicitatiegedrag van de werkzoekende. Een route B 
werkzoekende wordt direct doorverwezen naar een van de ketenpartners. 

werkgever

De diensten en activiteiten aan werkgevers vallen uiteen in informatie en advies, vacature 
plaatsing en vacaturevervulling. Anders dan voor de werkzoekende is er geen vast proces dat 
een werkgever doorloopt, de dienstverlening aan de werkgever wordt per werkgever ingevuld. 

5.3.3 Techniek in het primair proces
Binnen het primair proces vervult ICT een grote rol. De dienstverlening aan werkzoekenden en 
werkgevers wordt ondersteund door respectievelijk de applicaties SONAR en ABS. Beide 
systemen worden door de adviseurs op vestingen gebruikt bij het uitvoeren van diensten. 
Diensten worden ook aangeboden via Werk.nl, de internetsite van CWI. Via deze site worden 
diensten aangeboden zoals informatie en advies, elektronische WW intake (E-intake) en het 
zoeken naar vacatures en werkzoekenden. 

De ICT veranderingen die in 2002 gepland en gestart zijn zijn allen afgerond, het primair proces 
wordt geheel ondersteunt door nieuw ontwikkelde ICT. Er zijn echter verschillende nieuwe 
ontwikkelingen gaande. De ontwikkeling van het Digitaal Klant Dossier (DKD) is een ICT project 
voor de gehele keten en moet leiden tot één digitaal dossier dat gebruikt wordt binnen de hele 
keten. Daarnaast komt er dit jaar nog een geheel vernieuwd Werk.nl.

5.4 Structuur

De verschillende onderdelen van CWI en hun onderlinge relaties zijn weergegeven in het 
organogram in Figuur 17. De formele CWI onderdelen zijn weergegeven door rechthoeken, hun 
onderlinge formele relaties met ononderbroken lijnen. De verschillende overlegstructuren zijn 
weergeven door de stippellijnen en schuin gedrukte namen. 

Figuur 17 : Organogram 
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Het linkerdeel van het organogram geeft de uitvoeringsorganisatie weer. CWI heeft 130 
vestigingen die heel Nederland bestrijken. Een vestiging wordt geleidt door een 
vestigingsmanager. Er zijn zes districten (op basis van geografische spreiding) met elk een 
districtsmanager, deze stuurt de vestigingen binnen één district aan. De districtsmanagers 
worden aangestuurd door het lid van de Raad van Bestuur dat verantwoordelijk is voor de 
uitvoering.
De CWI raad is een overleg tussen de Raad van Bestuur, de districtsmanagers en de 
klantgroepmanagers. Het vestigingsmanageroverleg (VMO) is een overleg tussen alle 
vestigingsmanagers van een district en de districtsmanager. 

Aan de rechterkant van het organogram zijn de stafafdelingen weergegeven. De districtsstaf 
verzorgt ondersteuning aan de vestigingen en ondersteunt de districtsmanager bij het uitvoeren 
van zijn taken. De landelijke stafafdelingen hebben een indirecte rol in de ondersteuning van de 
uitvoering. De verschillende stafafdelingen en hun afzonderlijke taken en verantwoordelijkheden 
worden verderop in dit hoofdstuk besproken.

Sinds een jaar is er sprake van klantgroepmanagement binnen CWI. Per klantgroep, de 
belangrijkste zijn werkzoekenden en werkgevers, is er landelijk één iemand aangesteld om het 
dienstverleningsconcept op te stellen, te ontwikkelen en te implementeren. Het 
dienstverleningsconcept betreft de invulling van het geheel aan dienstverlening (over alle 
kanalen) aan één type klant. Per district is er één vestigingsmanager die part-time 
klantgroepmanager voor het district is. Deze ondersteunt het lijnmanagement bij het 
implementeren van de dienstverleningsformule. 

De districtsmanagers vormen de verbinding tussen Raad van Bestuur en vestigingsmanager en 
stuurt de vestigingsmanager aan op basis van de resultaten op de balanced scorecard. De 
districtsmanager verdeelt de beschikbare middelen over de vestigingen. 

Het gebruikersplatform is een team van zes vertegenwoordigers van de uitvoering (één per 
district) en twee van het team procesbeheer. Dit platform beoordeelt voorstellen voor 
verbeteringen in werkprocessen en implementeert het voorstel als het goedgekeurd wordt. Naast 
deze taak zijn ze ook actief op het gebied van best practices. Dit zijn zogenoemde slimme 
oplossingen die lokaal bedacht worden en die verspreidt worden binnen CWI met de bedoeling 
dat andere vestigingen en districten er hun voordeel mee doen. De best practices worden 
beoordeeld en indien ze landelijk van toepassing zijn worden ze gecommuniceerd via het blad 
Mens en Werk en het intranet. 

De districtsplatformen worden gevormd door de klantgroepmanager van het district, stafleden van 
het districtskantoor en vestigingsmanagers. Er is een platform voor de dienstverlening aan 
werkzoekenden, een voor de dienstverlening aan werkgevers en een voor de bedrijfsvoering. Het 
doel van deze platformen is het bespreken van en adviseren over kwesties die spelen. Het 
platform bespreekt kwesties in opdracht van het districtsmanagement en kwesties die worden 
aangedragen door vestigingsmanagers. 

Het stafhoofdenoverleg bespreekt maandelijks de (strategische) projecten. Het overleg is vooral 
gericht op de procesmatige kant van projecten, op de voortgang en de onderlinge 
afhankelijkheden in de planning. 

5.4.1 Typering volgens Mintzberg
Mintzberg onderscheidt vijf verschillende basisstructuren voor een organisatie, de eenvoudige 
structuur, de machine bureaucratie, de professionele bureaucratie, de divisiestructuur en de 
adhocratie. Een organisatie kan beschreven worden aan de hand van vijf vaste 
organisatieonderdelen: de uitvoerende kern, het middenkader, de strategische top, de 
technostructuur en de ondersteunende diensten. Op basis van het primair 
coördinatiemechanisme, het voornaamste deel van de organisatie en de mate van (de-) 
centralisatie onderscheidt hij de vijf verschillende structuren. (Mintzberg, 2006)
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De onderdelen van CWI zoals die besproken zijn bij het organogram zijn in Figuur 18
ondergebracht in één van de vijf organisatieonderdelen die Mintzberg beschrijft. De afzonderlijke 
stafafdelingen zijn onderstreept. 

Figuur 18: Organisatiestructuur

De kenmerken van zowel de machine bureaucratie als van de professionele bureaucratie zijn 
terug te vinden binnen CWI. De kenmerken van beide typeringen zijn weergegeven in Tabel 9.

Tabel 9: kenmerken machine en professionele bureaucratie

primair coördinatie
mechanisme

Voornaamste deel 
van de organisatie

Decentralisatie

Machine 
bureaucratie

Standaardisatie van 
werkproces

Technostructuur Beperkte horizontale 
decentralisatie

Professionele 
bureaucratie

Standaardisatie van 
vaardigheden

Uitvoerende kern Verticale en horizontale 
decentralisatie

De standaardisatie van het werkproces is in handen van de stafafdeling Product en Kwaliteit en 
de klantgroepmanagers. De afdeling Informatie Management zorgt voor een juiste ondersteuning 
van de werkprocessen door de informatie systemen. De processen zijn niet tot in detail 
beschreven en fungeren als referentiewerkprocessen die vestigingen zelf kunnen configureren. 
De applicaties hebben wel een bepaalde dwingende werking, er zijn gegevens die ingevoerd 
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moeten worden alvorens verder te kunnen en sommige handelingen kunnen alleen in een 
bepaalde volgorde uitgevoerd worden. 
De standaardisatie van vaardigheden is de verantwoordelijkheid van Human Resource 
Management (HRM) en de CWI academie. Door training en certificering van medewerkers 
worden kennis, kunde en competenties gestandaardiseerd. 

Het hoofdkantoor bepaald de kaders waarbinnen de vestigingen moeten werken, het bepaald de 
speelruimte van de vestigingen. Vooral in de beginperiode van CWI had de technostructuur grote 
invloed. Door de reorganisatie binnen de keten moesten de diensten en processen opnieuw 
gedefinieerd en ingeregeld worden. Vervolgens werd er vanuit het hoofdkantoor sterk gestuurd 
op kwantiteit van de dienstverlening, op onder andere intake en uitstroom aantallen. 
Langzaamaan is de invloed aan het verschuiven. De organisatie staat, de werkprocessen zijn 
ingeregeld en de focus wordt nu gelegd op kwaliteit van de dienstverlening en samenwerking 
binnen de keten. Voor het eerste zijn er klantgroepmanagers aangesteld om het 
dienstverleningsconcept te definiëren, verder te ontwikkelen en te implementeren. Daarnaast 
krijgen de vestigingen de ruimte om lokaal de dienstverlening te optimaliseren. Een belangrijk 
onderdeel hiervan is het aangaan van samenwerkingsverbanden binnen en buiten de keten. 

Wat betreft decentralisatie loopt het verhaal parallel aan bovenstaande. In de beginjaren was er 
vooral sprake van beperkte horizontale decentralisatie, de stafafdelingen namen de besluiten 
over werkprocessen en ICT ondersteuning. Met de tijd is de horizontale en vooral de verticale 
decentralisatie toegenomen, vestigingen bepalen meer zelf hoe ze dienstverlening invullen en 
hoe ze samenwerken met de (keten) partners.

Concluderend kan er gesteld worden dat CWI begon als een machine bureaucratie, maar dat er 
meer en meer kenmerken van een professionele bureaucratie ontstaan. Er zijn zeker nog wel 
harde eisen in de processen en informatiehuishouding waaraan vestigingen moeten voldoen, 
maar meer en meer hebben de vestigingen lokaal de ruimte om hun dienstverlening in te richten. 
Deze mix heeft wel tot gevolg dat er spanning is tussen de uitvoering en de stafafdelingen, er is 
een constante discussie over wie waarover wat te zeggen heeft.

5.4.2 Personeelsbestand
De personele formatie is rond de 4250 fte (full-time equivalent; één fte staat voor één voltijd 
medewerker). De verdeling van het aantal medewerkers is weergegeven in Tabel 10. De 
verhouding tussen mannen en vrouwen is 40 staat tot 60 en rond de 80% van de medewerkers is 
in vaste dienst. Verder ligt de gemiddelde leeftijd rond de 40 jaar en is de gemiddelde 
medewerker rond de 10 jaar in dienst. Het stafaandeel (management, stafondersteuning, 
secretariële ondersteuning, coaching, kwaliteitszorg en betrouwbare registraties) als percentage 
van de gehele formatie bedraagt 16%, hetgeen in vergelijking met andere publieke 
dienstverleners laag is. (Medewerkeronderzoek, 2005; Meerjarenbeleidsplan, 2005; Jaarplan 
2006)

Tabel 10: verdeling medewerkers over organisatieonderdelen

Organisatieonderdeel Aantal medewerkers (absoluut)

District CWI MiddenWest 838

District CWI Noord 560

District CWI NoordWest 694

District CWI Oost 850

District CWI Zuidoost 782

District CWI ZuidWest 831

Hoofdkantoor 307

Juridische Zaken 341

Totaal 5203
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5.5 Cultuur

Daft (2000b) definieert cultuur als de set normen en waarden, leidende uitgangspunten, 
gevoelens en denkwijzen die gedeeld worden binnen een organisatie. Het uit zich in symbolen, 
ceremonies, verhalen, slogans, gedrag en fysieke setting. 

Het uitgangspunt binnen CWI is de kerntaak, het bemiddelen van werkzoekenden. Het 
bemiddelen van werkzoekenden is het werk van professionals die bij persoonlijke dienstverlening 
het maximale resultaat behalen. CWI heeft echter wel te maken met de noodzaak tot efficiëntie in 
verband met bezuinigingen, waardoor er een nadruk is komen te liggen op zelfredzaamheid van 
werkzoekenden. Het gevoel van vele medewerkers is dat ze nu te veel bezig zijn met 
administratieve taken en kwantiteit en dat ze voor het echt bemiddelen van werkzoekenden te 
weinig tijd hebben. 
Dat bemiddelen de kerntaak is, en de meerwaarde is van CWI binnen de keten, wordt sterk naar 
buiten uitgedragen. Dit gebeurt zowel op landelijk als lokaal niveau. 

Vestigingen hebben het uitgangspunt dat elke lokale situatie uniek is en dat elke vestiging zelf de 
optimale werkwijze moet bepalen. Dit staat tegenover landelijke uniformiteit in diensten en 
uitstraling, het uitgangspunt van de politiek en het hoofdkantoor. Gaandeweg vindt men binnen 
CWI een mix tussen beide, maar dat neemt niet weg dat er altijd een bepaalde spanning is 
tussen hoofdkantoor en vestiging. Deze spanning was aan de hoge kant, maar verwordt 
langzaam aan tot een gezond natuurlijk spanningsveld tussen technocratie en uitvoering. 

Medewerkers en managers zijn meer op CWI en zijn interne processen en resultaten gericht dan 
op de omgeving, de klanten en de (keten)partners. Om dit te veranderen wordt er nu nadruk 
gelegd op klantgericht werken en lokaal ondernemerschap voor het realiseren van lokale 
samenwerking met (keten) partners. 

De CWI medewerker is gemotiveerd en heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel. De 
collegialiteit binnen CWI is hoog; het vertrouwen in de direct leidinggevenden en het hoger 
management laat echter te wensen over. De communicatie tussen management en medewerker 
is onvoldoende en dit heeft naast het vertrouwen ook zijn weerslag op de trots 
(Medewerkeronderzoek, 2005).

Voor het delen van de normen en waarden wordt het blad Mens en Werk en het intranet ingezet. 
Naast de publicatie van nieuws en succesverhalen heeft een lid van de Raad van Bestuur, 
verantwoordelijk voor de uitvoering, nu ook een weblog. Deze weblog moet een meer directe 
discussie tussen medewerkers en Raad van Bestuur mogelijk maken. Ook direct contact en 
overleg tussen management krijgt weer meer aandacht. Naar aanleiding van de uitkomsten van 
het medewerkeronderzoek (2005) is het aantal overleggen tussen management (lokaal, regionaal 
en landelijk) en adviseurs toegenomen. 

5.6 Omgeving

De klanten van CWI zijn de werkzoekenden en werkgevers. De werkzoekenden zijn verder 
onderverdeeld in specifieke klantgroepen, zoals ouderen en jongeren. Naast de klanten heeft 
CWI te maken met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de ketenpartners en 
enkele overige partijen

5.6.1 Ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de directe opdrachtgever van CWI. Het 
beleid, de taak- en doelstelling, wordt opgedragen door het ministerie, de uitvoeringsstrategie 
wordt bepaald door CWI zelf. Elk jaar is de Meibrief van het ministerie het startpunt van de 
beleidscyclus. Naar aanleiding van de brief wordt het jaarplan en de begroting opgesteld. Als het 
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jaarplan is goedgekeurd wordt er met elke vestiging een managementcontract afgesloten. Elke 
vestiging maakt vervolgens een jaarplan voor de vestiging.

Naast het algemene beleid is het ministerie ook verantwoordelijk voor de wetgeving omtrent Werk 
en Inkomen, hetgeen ook zijn invloed heeft op CWI. Wetgeving die geïmplementeerd moet 
worden door CWI, al dan niet samen met ketenpartners. Voorbeelden van wetswijzigingen die 
consequenties hebben zijn de wet WWB en de wet over de enkele uitvraag van gegevens. De 
eerste heeft vooral consequenties voor CWI, de laatste heeft consequenties voor de hele keten. 

5.6.2 Ketenpartners
De keten Werk en Inkomen wordt gevormd door CWI, UWV en de gemeenten. UWV is het 
uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en gaat over de WW uitkering en reïntegratie. De 
gemeentelijke sociale diensten verstrekken de bijstand en zijn ook betrokken bij reïntegratie. 

De samenwerking binnen de keten vindt zowel landelijk als lokaal plaats. Elke gemeente is 
autonoom, wat betekent dat er met elke gemeente apart afspraken gemaakt moeten worden. 
Elke CWI vestiging gaat lokale arrangementen aan met de ketenpartners. 
Het algemeen keten overleg (AKO) is het landelijk overleg orgaan van de keten, waarbij de 
gemeentes gerepresenteerd worden door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en 
Divosa. De moeilijkheid met landelijke afspraken blijft dat ze niet bindend zijn voor de 
gemeenten. 

5.6.3 Overige partijen
De samenwerking beperkt zich niet tot de partijen binnen de keten, (semi) overheidsinstanties 
zoals de Kamer van Koophandel, de Taskforce Jeugdwerkloosheid en onderwijsinstellingen zijn 
ook partners van CWI. Er wordt gebruik gemaakt van de onderlinge kennis en kunde en er 
worden gezamenlijk projecten uitgevoerd. Daarnaast is er ook samenwerking met commerciële 
partijen zoals uitzendbureaus, reïntegratiebureaus en vacaturesites.

5.7 Toekomstontwikkelingen

In dit hoofdstuk is al naar voren gekomen dat CWI als organisatie een groeiproces doormaakt. De 
eerste fase stond in het teken van het opzetten van CWI als organisatie en het inregelen van de 
taken volgens de wet SUWI. De nadruk lag op interne logistiek en de wettelijk bepaalde 
koppelvlakken met ketenpartners. De tweede fase was het realiseren van kwantitatieve resultaten 
en efficiëntie, de nadruk lag dus op productie. Beide fasen waren sterk intern gericht. De 
vestigingen hebben beide fasen ondertussen afgerond en de derde fase is nu in gang gezet. 
De derde fase kenmerkt zicht door een sterkere oriëntatie op de omgeving, de klanten en de 
partners. Nu de structuur en interne processen op orde zijn wordt er meer ingezet op 
klantgerichtheid en klanttevredenheid aan de ene kant en samenwerking met de ketenpartners 
en andere partijen aan de andere kant. Beide hangen sterk met elkaar samen. Concrete 
voorbeelden van derde fase ontwikkelingen zijn de aanstelling van klantgroepmanagers, de opzet 
van bedrijfsverzamelgebouwen (BVG) en de grotere nadruk op lokaal ondernemerschap en 
lokale arrangementen met (keten) partners. De helft van de vestigingen zit momenteel in een 
BVG en het is de bedoeling dat met de tijd alle vestigingen in een BVG zitten. 

De eerste jaren stonden in het teken van vele ingrijpende veranderingen die elkaar in een hoog 
tempo opvolgden. Alhoewel ontwikkeling volop doorgaat wordt er ook nadruk gelegd op het 
stabiliseren van hetgeen reeds gerealiseerd is. Het is de bedoeling dat (grote en kleine) 
veranderingen vanuit het hoofdkantoor meer gedoseerd worden doorgevoerd in de uitvoering. 

Tenslotte heeft CWI te maken met een constante druk om efficiënter te werken in verband met de 
bezuinigingen die doorgevoerd worden. De bezuinigingen zullen de komende jaren naar 
verwachting aanhouden. Veranderingen in de conjunctuur en in het financieringsbeleid van de 
politiek maken dat CWI altijd een mate van instabiliteit kent.
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6. Innovatie bij CWI

In dit hoofdstuk wordt innovatie bij CWI beschreven en geanalyseerd met behulp van het 
theoretisch kader. Eerst zal de (innovatie) strategie behandeld worden, waarbij ook de 
verschillende typen innovaties aan de orde komen. De cultuur aspecten die relevant zijn voor 
innovatie komen terug in de tweede paragraaf. Er is gekozen om eerst een beeld te geven van 
de cultuur, om verderop het hoofdstuk de invloed van bepaalde cultuur kenmerken per type 
innovatie te kunnen beschrijven. Vervolgens wordt landelijke en lokale innovatie apart behandeld, 
hierbij komen proces, structuur en cultuur aan de orde. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een 
analyse van de ICT ondersteuning bij het realiseren van innovatie. 

6.1 Strategie en inhoud

Innovatie wordt expliciet genoemd in de managementdoelstelling, er is echter geen specifieke 
innovatie strategie. Op alle fronten vind innovatie plaats, landelijk en lokaal, binnen de grenzen 
van CWI en in de keten als geheel. Zoals in de inleiding reeds vermeld concentreert dit 
onderzoek zich op innovatie die binnen CWI gerealiseerd wordt. 

Er zijn meerdere redenen waarom er innovatie bij CWI plaatsvindt, deels voortkomend uit partijen 
in de omgeving:

 De politiek en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
o Verplichting om efficiënter te werken in verband met bezuinigingen;
o Focus op specifieke klantgroepen;
o Veranderende wetgeving;

 Ketenpartners’ eisen en wensen;
 Kansen die technologie bieden;
 Het zo goed mogelijk willen uitvoeren van de opgelegde taakstelling;
 Het positief profileren van CWI. 

De veronderstelling van Porter (1980) dat overheidsinstanties ‘operational excellence’ als 
strategie hebben geldt ook grotendeels voor CWI. Er is een vaste basis aan taken die CWI moet 
uitvoeren en CWI streeft ernaar deze taken steeds beter en efficiënter uit te voeren. De product-
markt combinatie staat voor het grootste deel vast. 
De product/markt combinatie is bij CWI de set diensten die ze aanbieden aan werkzoekenden en 
werkgevers. In de product-markt combinatie voor specifieke klantgroepen binnen deze 
verzamelgroepen ligt voor CWI nog ruimte voor strategische keuze. Voor klantgroepen zoals 
jongeren, ouderen, allochtonen en andere is er een specifieke strategie. Vaak worden deze 
klantgroepen door de politiek bepaald en worden er middelen vrijgemaakt voor uitvoering van 
(extra) beleid. Andersom gebeurt het ook dat CWI middelen acquireert om een (nieuwe) 
klantgroep beter van dienst te kunnen zijn. Een voorbeeld, er zijn jongerenloketten opgezet en  er 
worden extra jongerenadviseurs ingezet om jeugdwerkloosheid beter te kunnen bestrijden. Dit 
wordt gefinancierd door het ministerie.

Het uitgangspunt bij de diensten die geboden worden zijn de dienstverleningsconcepten voor de 
verschillende klantgroepen. Een dienstverleningsconcept is het logisch geheel van diensten die 
over de drie verschillende kanalen (vestiging, internet en telefonie) worden aangeboden. 

6.1.1 Radicale en incrementele innovatie
Er wordt binnen CWI een expliciet onderscheid gemaakt tussen innovatie die landelijk plaats 
vindt en innovatie binnen een vestiging of district. Landelijke innovatie heeft betrekking op 
dienstverleningsconcepten, instrumenten en werkprocessen. Lokale innovatie heeft betrekking op 
lokale samenwerkingsarrangementen, de dienstverlening en de interne (klant) logistiek.
Het onderscheid tussen radicale en incrementele innovatie is bij CWI bewust aanwezig. Landelijk 
wordt er zowel radicale als incrementele innovatie ontwikkeld. Lokaal vindt er incrementele 
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innovatie plaats binnen de landelijke vastgelegde kaders. In Tabel 11 is innovatie bij CWI 
schematisch weergegeven. 

Tabel 11

Radicale innovatie Incrementele innovatie

Landelijk X X

Lokaal X

Een radicale innovatie wordt landelijk bedacht en ontwikkeld. Voorbeelden van radicale 
innovaties zijn de competentie test centra (CTC), Route AB en CWI service. De CTC maken het 
mogelijk competenties van werkzoekenden te gebruiken in de dienstverlening. Route AB is een 
project voor het aanpassen van de bemiddeling van de werkzoekenden en de samenwerking 
hierbij met de ketenpartners. Het project CWI service is verantwoordelijk voor het inrichten van 
zes telefonie centra die alle inkomende telefoontjes afhandelen. Dit is een verandering in de 
interne bedrijfsvoering, maar ook in de dienstverlening.
Deze radicale innovaties kennen in grote mate de kenmerken zoals genoemd door Von Stamm 
(2003). De duur van een innovatietraject is gemiddeld zo’n twee jaar, er is sprake van een 
iteratief proces en de business case ontwikkelt zich gaandeweg het project.

Incrementele innovatie vindt zowel landelijk als lokaal plaats. De werkprocessen worden landelijk 
beheerd; verbetervoorstellen voor werkprocessen en/of ondersteunende applicatie(s) worden 
door het gebruikersplatform en het team procesbeheer afgehandeld. Incrementele lokale 
innovatie heeft betrekking op de interne (klant) logistiek, klantbenadering, de samenwerking met 
(keten) partners en instrumenten (bijvoorbeeld workshops). 

Lokale innovatie heeft soms verregaande gevolgen voor de dienstverlening of de bedrijfsvoering, 
het lijkt dus alsof er óók radicale innovatie plaatsvindt. Echter, omdat het werk te allen tijde door 
moet gaan wordt een verregaande verandering altijd gerealiseerd door het nemen van vele kleine 
stapjes. Er is lokaal dus altijd sprake van incrementele innovatie, te vergelijken met het in Japan 
ontwikkelde ‘kaizen’. Het is echter wel gebleken dat ook vele kleine stapjes samen tot significante 
resultaten kunnen leiden. 

De incrementele innovatie in werkprocessen heeft sterk de kenmerken zoals gegeven door Von 
Stamm (2003). De verbetervoorstellen worden volgens een vast proces afgehandeld door een 
vast team waarin de uitvoering ruim vertegenwoordigd is. Er is echter geen sprake van een 
crossfunctional team, de voorstellen worden neergelegd bij de expert op het gebied van het 
betreffende werkproces. 

Op lokaal niveau zijn de kenmerken van innovatie in zijn geheel niet in overeenstemming met het 
beeld dat Von Stamm (2003) geeft. Iedere vestiging bepaald in principe zelf hoe het innovatie 
faciliteert en doorvoert. Wel is er ondersteuning vanuit het districtskantoor en vanuit het 
hoofdkantoor. Voor bijvoorbeeld de verspreiding van best practices is er een vast proces, een 
vestiging bepaald echter zelf of best practices gebruikt worden en op welke manier. 

6.1.2 Innovatie van diensten
Het verlenen van diensten aan werkzoekenden en werkgevers vormt het primair proces. Het 
dienstverleningsconcept per klantgroep wordt daarom altijd meegenomen bij het innovatietraject. 
Berry ea.. (2006) onderscheiden verschillende typen innovaties op basis van het al dan niet 
gescheiden zijn van productie en consumptie en de nadruk bij de innovatie op de dienst of de 
wijze waarop de dienst aangeboden wordt. Ze onderkennen dus vier verschillende soorten 
dienstinnovatie. 
Bij CWI zijn er diensten waarbij productie en consumptie tegelijkertijd plaatsvindt en diensten 
waarbij ze gescheiden zijn. De werkintake is een goed voorbeeld van de eerste soort diensten. 
Aan de hand van een gesprek tussen adviseur en werkzoekende krijgt de werkzoekende een 
advies krijgt over de te nemen stappen bij zijn zoektocht naar werk. De zelftesten op werk.nl voor 
werkzoekenden is een voorbeeld van de tweede soort diensten. CWI innoveert daarbij zowel de 
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diensten op zich (bijvoorbeeld een dienstverleningsconcept of Route AB) als de wijze waarop ze 
aangeboden worden (bijvoorbeeld multichanneling en internet). Bij CWI komen dus alle vier de 
typen dienstinnovaties voor. 

Ark ea. (2003) onderscheiden vier dimensies van een dienst: het concept, de interface, het 
leveringssysteem en de technologie. Een innovatie in een dienst bestaat vaak uit innovatie op 
meerdere dimensies tegelijkertijd. De technologie wordt gezien als de ondersteunende dimensie 
die innovatie op de overige dimensies, die er echt toe doet, ondersteunt en/of mogelijk maakt. 

Bij landelijke innovatie ligt er veel nadruk op de technologische dimensie, vaak wordt er pas na 
een verandering in de technologie gekeken wat precies de consequenties en nieuwe 
mogelijkheden voor de andere dimensies zijn. Zo werd bijvoorbeeld eerst de E-intake ontwikkeld 
en ingevoerd en werd er pas later nagedacht over de wijze waarop vestigingen hier precies het 
optimale voordeel uit moesten halen. 
Door de komst van de klantgroepmanagers en het programma multichanneling is de nadruk op 
de dimensie concept, interfaces en leveringssysteem vergroot. De klantgroepmanagers nemen 
de marketing van diensten voor hun rekening en innoveren op het gebied van concepten 
(dienstverleningsconcept) en interfaces (bijvoorbeeld werkgeversbenadering). Het programma 
multichanneling houdt zich met name bezig met de distributie. Het uitgangspunt zijn de kanalen 
vestiging, internet en telefonie en er wordt geïnnoveerd op gebied van interfaces en 
leveringssystemen. De stafafdelingen Product en Kwaliteit en Informatie Management zijn 
verantwoordelijk voor de technologische ondersteuning van de innovaties. Organisatie 
ontwikkeling valt onder verschillende stafafdelingen, kanaalmanagers en de Raad van Bestuur.  

Voor vestigingen geldt dat ze vooral op het gebied van interface en leveringssysteem van 
diensten kunnen innoveren, maar wel altijd binnen de landelijk gestelde kaders. Het concept en 
de technologische ondersteuning staan vast; dit zijn het dienstverleningsconcept, de 
applicaties omtrent het primair proces (SONAR en ABS) en werk.nl. 

6.2 Cultuur

CWI is een pragmatisch ingestelde, prestatiegerichte organisatie. Het praktisch ingesteld zijn is 
bij de medewerkers veel sterker ontwikkeld dan het in detail onderzoeken voordat er actie wordt 
ondernomen. Dit geldt zowel voor medewerkers in de uitvoering als bij de stafafdelingen. 

De nadruk op prestaties is sinds het in werking treden van de wet SUWI sterk vergroot. De 
vestigingen worden afgerekend op basis van de Balanced scorecard (BSC) van CWI. 
Vestigingsmanagers worden afgerekend op efficiency en effectiviteit, maar het belang van 
klanttevredenheid op de BSC is onlangs ook vergroot. 

Vestigingen leggen veel nadruk op hun autonomie en de unieke lokale situatie waarin ze 
verkeren. Het wordt algemeen erkend dat het Not Invented Here syndroom binnen CWI aanwezig 
is. Vestigingen zijn wel bereid om innovaties en best practices te delen, maar zijn zeer 
terughoudend in het gebruiken van andermans innovaties binnen de eigen vestiging. De 
vestigingen leggen soms meer nadruk op de unieke eigenschappen van de lokale situatie dan op 
de gemeenschappelijke eigenschappen van de vestigingen. De aandacht voor het onderling 
leren neemt wel toe binnen de organisatie en het Not Invented Here syndroom wordt hierdoor 
minder. 

Er is een spanning tussen het hoofdkantoor (de technocratie) en de uitvoering (vestigingen en 
districten) die groter is dan gewenst. Er is een constante ‘strijd’ over wie wat waarover te zeggen 
heeft, wat wordt er landelijk opgelegd en wat bepaalt een vestiging zelf. De spanning is te 
verklaren door de mix van machine en professionele bureaucratie waarbij op zich enige 
natuurlijke spanning niet verkeerd is. De spanning is echter te groot geworden door de vele 
veranderingen die in de beginjaren van CWI doorgevoerd moesten worden wat een grote druk 
legde op de stafafdelingen en de uitvoering. De rolverdeling tussen hoofdkantoor en uitvoering 
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wordt steeds duidelijker en hierdoor de samenwerking steeds beter, waardoor het te veel aan 
spanning afneemt.

De vier factoren van succesvolle innovatieve organisaties (Leavy, 2005) komen slechts ten dele 
terug bij CWI. Mensen en ideeën hebben wel de aandacht van het management, maar zitten niet 
direct in de kern van de managementfilosofie. Uit het medewerkeronderzoek (2005) kwam naar 
voren dat medewerkers de redelijke mogelijkheden zien voor zelfontplooiing en het volgen van 
opleidingen, maar dat beide weinig gestimuleerd worden. De ruimte om te groeien en te leren 
van fouten is niet optimaal.
CWI faciliteert de mobiliteit van talent wel in zekere mate. Deels ingegeven door de verschillende 
reorganisatieronden, maar zeker ook om talent optimaal te benutten. Zo kunnen 
vestigingsmanager in een zogenoemd ‘two job’ systeem komen, waarbij ze naast 
vestigingsmanager bijvoorbeeld ook klantgroepmanager voor hun district zijn. 
Op de kenmerken openheid, vertrouwen en saamhorigheid scoort CWI vooral op het laatste 
aspect niet heel hoog. De unieke lokale situatie van elke vestiging maakt dat vestigingen soms 
meer affiniteit hebben met de lokale ketenpartners dan met CWI als geheel. 
Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat in termen van Eckvall (1991) CWI 
een ‘bureaucratie met een menselijk gezicht’ is. Het is de bedoeling dat er ook meer kenmerken 
van een ‘organisatie op basis van relaties en samenwerking’ ontwikkeld worden. De nadruk op 
netwerken en werken in teams neemt toe, maar het franchisemodel zal voorkomen dat er een 
volledige verandering naar een ‘organisatie op basis van relaties en samenwerking’ plaats vindt.

De kenmerken van innovatie bij overheidsinstanties en stimulerende maatregelen voor innovatie 
bij overheidsinstanties, zoals die gegeven zijn door Ross ea. (2004) zijn ook deels terug te 
vinden. Het ontwijken van risico komt voor bij de vestigingen en komt voort uit de sterke 
prestatiegerichtheid. Experimenteren met innovaties brengt een risico van dalende resultaten met 
zich mee, in ieder geval altijd op de korte termijn. Het risico van dalende resultaten vormt een 
rem op innovatie.
Innovatie vindt op alle niveaus plaats, landelijk, per district en per vestiging. Het overzicht over 
innovatie en het logisch geheel dat alle innovatie samen vormen is een punt van aandacht voor 
CWI. 
Het actief zoeken en verspreiden van informatie door middel van benchmarking, 
bedrijfsbezoeken en professionele netwerken is intern en extern geregeld. Er zijn meerdere 
platformen en er wordt meer en meer gekeken over de grenzen van de eigen vestiging heen. 
Ook neemt elke vestiging verplicht deel aan de onderlinge benchmark. Voor landelijke innovatie 
wordt er gekeken bij andere overheidsinstanties en bijvoorbeeld leveranciers. Binnen CWI wordt 
de samenwerking tussen de stafafdelingen ook steeds intensiever. 

Concluderend kan gesteld worden dat het innovatieklimaat zoals dat door gedefinieerd is door 
Eckvall (1991) redelijk goed is en dat er momenteel gewerkt wordt om het klimaat verder te 
verbeteren. Vestigingen, districten en stafafdelingen hebben vrijheden om te innoveren en 
specifieke uitdagingen die op moeten pakken. Ondersteuning wordt gegeven door stafafdelingen 
en verschillende platformen. De prestatiegerichtheid heeft hiertegenover deels een negatieve 
invloed op het klimaat, omdat het de vrijheid om risico’s te nemen beperkt.   

6.3 Landelijke innovatie

Landelijk is er zowel sprake van radicale als incrementele innovatie. Het hoofdkantoor kent twee 
verschillende processen voor het realiseren van de afzonderlijke typen.

6.3.1 Proces radicale innovatie
Het proces voor radicale landelijke innovatie kent de volgende stappen:

 Schrijven van een (start) notitie
 Schrijven van een plan van aanpak (PvA) en oplegnotitie
 Uitvoeren van een impactanalyse
 Het ontwikkelen/uitwerken van een idee
 Beoordeling door de Raad van Bestuur (RvB) (dit gebeurt op meerdere momenten)
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 Het uitvoeren van een pilot
 Het implementeren (uitrollen) van een innovatie

Het verloop van het proces, de volgorde waarin de fasen worden uitgevoerd, is weergegeven in 
Figuur 19. De donkere blokken geven stappen weer waar ook een formeel beslismoment in zit.

Figuur 19: proces voor radicale innovatie

Aan de hand van de theorie over de development funnel en het stage-gate proces zal het proces 
nader bekeken worden. 

Development funnel

De development funnel van Wheelwright & Clark (zoals opgenomen in Von Stamm, 2003) 
beschrijft het innovatieproces voor het geheel aan innovatie binnen een organisatie. Voor de 
verschillende fasen die hierin onderkend worden zal beschreven worden in hoeverre en in welke 
vorm deze terugkomen bij CWI. 

Business strategy 
De development funnel kent als startpunt (of in ieder geval als uitgangspunt) de bedrijfsstrategie 
en de vertaling hiervan in doelstellingen. De bedrijfsstrategie kan aanleiding geven om 
innovatieve projecten op te starten. CWI kent een beleidscyclus van een jaar, eens per jaar 
komen er direct vanuit de (vernieuwde) strategie innovatieprojecten voort. Directe aanleiding voor 
innovatie is in dit geval de meibrief van het ministerie waarin de taken en doelstellingen voor het 
komende jaar vermeldt staan. 
Innovatietrajecten worden ook gestart door het jaar heen. Deze projecten dienen volgens de 
theorie expliciet getoetst te worden aan de bedrijfsstrategie. Bij CWI wordt de link met de 
bedrijfsstrategie  beschreven in de business case, maar in de praktijk wordt de link niet altijd 
expliciet gelegd. Een project wordt meer getoetst op haalbaarheid dan op ondersteuning van de 
bedrijfsstrategie. De impactanalyse, onderdeel van de business case, speelt de belangrijkste rol.

Portfolio management
Portfolio management gaat ervan uit dat er overzicht is over alle projecten zodat gericht keuzes 
gemaakt kunnen worden om middelen (geld en capaciteit) in te zetten voor projecten met de 
hoogste prioriteit. Met portfolio management  bewaakt men de balans qua inhoud en kwantiteit 
van portfolio van projecten. 
Het noodzakelijke overzicht over alle (landelijke) projecten is niet aanwezig binnen CWI, iedere 
betrokkene bij innovatie heeft slechts een beperkt overzicht. Bij de beoordeling en inplanning van 
projecten wordt er te weinig rekening gehouden met andere projecten die al lopen of gestart 
worden. Dit heeft tot gevolg dat er te veel projecten tegelijkertijd lopen en dat de projecten 
onderling niet altijd goed bij elkaar aansluiten of zelfs tegengestelde belangen hebben. 
Onderlinge afhankelijkheid tussen innovatieprojecten en de consequentie van deze 
afhankelijkheid wordt vaak pas onderkend als een project in volle gang is.

Projectmanagement
Het managen van een project is bij CWI de verantwoordelijkheid van een projectleider. De 
projectleider werkt binnen de kaders die gegeven worden door het plan van aanpak. Bij de 
behandeling van het innovatieproces aan de hand van het stage-model wordt er dieper op project 
management ingegaan. 

Post project learning and improvement
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Natijdse evaluatie en verbetering van het innovatieproces wordt bij CWI wel uitgevoerd. De 
nadruk bij de evaluatie en verbetering ligt vooral op test- en ontwikkelfase (pilots) en het uitrollen 
van een innovatie bij de uitvoering. Er is nu veel ervaring op het gebied van pilots en 
implementatie en deze ervaring wordt gebruikt bij lopende en nieuwe projecten. Sinds enkele 
maanden is er ook specifiek aandacht voor het eerste deel van het innovatieproces.

Het doorlopen van de verschillende fasen moet leiden tot het bewust terugbrengen van het aantal 
ideeën en projecten per fase. Bij CWI wordt dit onvoldoende gedaan en lopen er tegelijkertijd (te) 
veel projecten. Het is de gewoonte om alle goede ideeën ook een vervolg te geven. Door de 
breedte van de taken en onderwerpen waarmee CWI te maken heeft zijn er altijd vele ideeën 
aanwezig. Het gevolg is dat er vele projecten tegelijkertijd lopen, meer dan de ontwikkelteams én 
de uitvoering aankunnen.  

Stage-gate model

Het stage-gate model (Cooper, 1994) gaat dieper in op het verloop van één innovatie (-traject), 
en onderkent verschillende fasen (stages) en beslismomenten (gates) die deel uit maken van het 
innovatieproces. Voor elke fase en beslismoment zal beschreven worden of deze ook bij CWI 
aanwezig is en op welke wijze deze bij CWI wordt uitgevoerd. 

Idea screen, scoping en second screen
Het screenen en scopen van een idee ligt bij CWI geheel in handen van de ideehebber, meestal 
een staflid. Hij bepaalt zelf of een idee de moeite waard is om nader te bekijken. Het screenen en 
scopen gaat soms in overleg met het eigen team of stafafdeling. Als er grofweg een beeld is 
ontstaan over het potentieel van een idee, wordt er doorgaans binnen de eigen afdeling bepaald 
of er een business case en impactanalyse gemaakt moet worden. De tweede screen is niet een 
vaste procedure. 

Business case en go to development 
De business case bestaat bij CWI uit een business case, een impactanalyse en een plan van 
aanpak. Het besluit om een project op te starten ligt in handen van de Raad van Bestuur en is 
eigenlijk het eerste echte moment dat er officieel besluitvorming plaatsvindt. 
Het staat niet vast wat precies de input is voor het besluit door de Raad van Bestuur. Dit kan 
verschillen van alleen een grove business case tot een complete business case inclusief 
impactanalyse en plan van aanpak. In veel gevallen is er al veel vooronderzoek verricht en komt 
de indiener met een oplegnotitie bij een uitgebreid plan van aanpak. Ook kan het zijn dat de 
business case wordt overgeslagen, omdat er rechtstreeks een opdracht komt vanuit de Raad van 
Bestuur om een bepaald idee uit te zoeken. Er wordt vervolgens meer gezocht naar het beste 
alternatief, dan dat er nog kritisch gekeken wordt naar het idee op zich. Door het verschil in input 
kan het voorkomen dat de business case fase met aansluitend besluitvorming herhaald wordt. 

Development en testing
Nadat het plan van aanpak is goedgekeurd vindt er ontwikkeling plaats. Doordat in veel gevallen 
het voorwerk uitgebreid is gedaan vindt testen en  doorontwikkelen tegelijkertijd plaats in de vorm 
van een pilot. Meestal wordt er een pilot belegd in meerdere vestigingen in verschillende 
districten. Net als bij de business case kan het voorkomen dat de pilotfase herhaald wordt.

Launch
Nadat een pilot is afgerond beslist wederom de Raad van Bestuur of een project wordt stopgezet, 
een nieuwe pilotfase in zal gaan of geïmplementeerd wordt. Met het uitrollen van een innovatie is 
onderhand veel ervaring opgedaan en dit loopt over het algemeen naar tevredenheid van 
uitvoering en stafafdeling. Wel gebeurt het regelmatig dat het uitrollen meer tijd kost dan gepland.  
De uitvoering vindt dat veranderingen elkaar te snel opvolgen terwijl het hoger management vindt 
dat de implementatie van veranderingen te langzaam gaat waardoor snelle opvolging van 
verandering onvermijdelijk wordt.

Over het geheel vallen er twee dingen sterk op. Ten eerste is de business case niet gescheiden 
van de impactanalyse en het plan van aanpak. Dit heeft tot gevolg dat er veel werk gestoken 
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wordt in impactanalyses en plannen van aanpak voor ideeën die op voorhand (op basis van een 
business case) al afgewezen zouden worden. Daarnaast vertroebelt een uitgebreide 
impactanalyse en plan van aanpak de beoordeling van de business case. Het beoordelen van het 
waarom van een innovatie moet eigenlijk los staan van de vraag of een innovatie realiseerbaar is. 
Het tweede punt is het samengaan van ontwikkeling en testen van een innovatie in een pilot. Dit 
is echter niet per sé verkeerd, aangezien de ervaring bij CWI geleerd heeft dat innovatie bij 
diensten het beste te ontwikkelen en te testen zijn in de praktijk. Het eerste deel van het 
ontwikkeltraject vindt bij de stafafdeling plaats, maar meestal gaat men snel over tot pilots. 

Communicatie

In het theoretisch kader komt de belangrijke rol van communicatie tussen inbrenger van een idee 
en de mensen die het behandelen terug. In het geval van landelijke innovatie is de idee inbrenger 
doorgaans direct betrokken bij het innovatieproces, waardoor er automatisch communicatie is. 
De communicatie over een innovatietraject houdt wel te wensen over, zowel tussen projectteam 
en stafafdelingen en projectteam en uitvoering. De bekendheid van een innovatie wisselt sterk en 
een soms zijn alleen direct betrokkenen op de hoogte. Het is niet ingeregeld dat elk nieuw project 
algemeen kenbaar gemaakt wordt. De gebrekkige communicatie, vooral in het begin van een 
project, hangt samen met het feit dat het proces op zich al niet vast is ingeregeld. 
Daarnaast krijgt ook de communicatie naar de uitvoering te weinig aandacht. De uitvoering 
(districten en vestigingen) krijgt naar hun mening vaak te laat te horen dat er een innovatie 
(verandering) aan zit te komen. 
Bij de daadwerkelijke implementatie van een project is de communicatie wel naar tevredenheid 
van allen, ook weer na verbetering aan de hand van ervaringen.

6.3.2 Proces incrementele innovatie
Incrementele innovatie die landelijk gerealiseerd wordt, betreffen de (referentie) werkprocessen 
en de ICT ondersteuning van deze. De ideeën voor het aanpassen van de werkprocessen komen 
direct van medewerkers in de uitvoering (adviseurs en medewerkers). Het afhandelen van de 
ideeën is in handen van het gebruikersplatform (GP) en vindt plaats aan de hand van een vast 
proces. Het proces voor het afhandelen van een verbetervoorstel (vv) is weergegeven in Figuur 
20. De donkere blokken geven stappen weer waar ook een formeel beslismoment in zit.

Figuur 20: proces voor incrementele innovatie

Een verbetervoorstel wordt, nadat het ingediend is eerst door de districtsvertegenwoordiger , 
gescreend op originaliteit (niet eerder ingebracht) en volledigheid. Als een idee origineel en 
volledig is wordt het doorgestuurd naar het gebruikersplatform. De leden van het platform toetsen 
het idee en leggen het indien nodig ook ter advies voor aan experts. Hier opvolgend wordt het 
idee besproken en beoordeeld in de vergadering van het gebruikersplatform. De uitkomst en de
gekozen vervolgstappen worden tenslotte teruggekoppeld aan de inbrenger van het idee. 

Het proces is specifiek bedoeld voor het afhandelen van ideeën over werkprocessen, waardoor 
de theorie van de development funnel hier minder relevant is. Het proces vergelijken met het 
stage-gate model van Cooper is hier zeker wel nuttig. Het proces heeft alle kenmerken van een 
stage model, maar kent in verband met de beperkte complexiteit minder fasen en 
beslismomenten. In termen van Cooper is er sprake van een eerste screen, een korte fase van 
business case en ontwikkeling, vervolgens de implementatiebeslissing (go to launch) en tenslotte 
de implementatie (launch). Elke fase is helder omschreven en er zijn meerdere, vaste momenten 
voor besluitvorming ingepast. Voor de doorlooptijd van het proces is een streeftijd. 

De communicatie over het hele proces is net als het proces zelf strikt geregeld. De idee indiener 
wordt na beide beslismomenten persoonlijk door de districtsvertegenwoordiger verwittigd van de 
uitkomst. Na registratie kan elke CWI medewerker het idee inzien en volgen welke stappen er 
genomen zijn. Hiervoor is er op de site voor verbetervoorstellen een excell sheet te openen 
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waarin alle ideeën zijn opgenomen. Deze sheet is echter niet gebruiksvriendelijk, hij is puur 
functioneel en aan de looks is weinig aandacht besteedt. Daarnaast is hij onduidelijk en 
onoverzichtelijk. 

De ervaringen met het gebruikersplatform zijn, op het gebied van werkprocessen en ICT 
ondersteuning, positief. Elk jaar worden er rond de 130 verbetervoorstellen ingebracht, waarvan 
meer dan de helft van de voorstellen ook wordt ingevoerd. De bekendheid van het 
gebruikersplatform ligt rond de 60%, hetgeen nog niet optimaal is.

6.3.3 Structuur
Bij landelijke innovatie zijn de volgende partijen en overleggen betrokken:

 Stafafdelingen P&K, IM en AKA
 Raad van Bestuur
 Stafhoofdenoverleg
 CWI raad
 Klantgroepmanagers
 Gebruikersplatform
 Districtsplatform
 Vestigingsmanagers

Een innovatietraject wordt normaliter opgestart door een van de stafafdelingen en wordt ook na 
besluitvorming door de Raad van Bestuur officieel belegd bij één van de stafafdelingen. Er is 
vaak geen sprake van een crossfunctional team dat een innovatietraject uitvoert. 

De Raad van Bestuur neemt de daadwerkelijke besluiten omtrent innovatie. Zij beleggen een 
project officieel en maken middelen en capaciteit vrij om het uit te voeren. 

Het stafhoofdenoverleg heeft een dubbele functie in het proces. De stafhoofden monitoren met 
behulp van de projectencockpit (overzichtsdocument over de voortgang) de strategische 
projecten. Indien nodig worden er bestaande kwesties voorzien van een advies en ter 
besluitvorming voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Daarnaast hebben ze ook een adviserende 
rol als een project wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Gezien de focus op strategische 
projecten geldt ook deze adviserende rol niet voor alle projecten. 

Klantgroepmanagers worden ingeschakeld bij de impactanalyse en ontwikkeling van een project 
voor advies. Zij bewaken het dienstverleningsconcept of zorgen voor een juiste inpassing  of 
aanpassing in het dienstverleningsconcept. 

De CWI raad wordt ingeschakeld voor advies over de implemenatie van innovaties, dus later in 
het proces.

Het gebruikersplatform en de districtsplatformen worden ingeschakeld voor advies vanuit de 
uitvoering bij ontwikkeling en implementatie van radicale innovatie. De platformen worden niet 
altijd ingeschakeld, het kan ook voorkomen dat er voor een project aparte groepen gebruikers in 
teams worden samengebracht om een rol te vervullen bij de ontwikkeling en/of implementatie. 
Daarnaast is het gebruikersplatform verantwoordelijke voor de incrementele innovatie in 
werkprocessen en ICT ondersteuning.

Tenslotte zijn vestigingsmanagers eindverantwoordelijk voor de implementatie op hun eigen 
vestiging. 

Radicale innovatie

Binnen het hoofdkantoor, tussen de stafafdelingen, is er sprake van een expert netwerk 
(Innovation Point, 2006). Indien nodig wordt een persoon op basis van zijn expertise gevraagd 
voor advies. 
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Zoals al gezegd worden er in principe geen crossfunctional teams ingericht. Op het moment dat 
er sprake is van geregelde samenwerking tussen leden van verschillende stafafdelingen is er in 
termen van Holt (1991) sprake van een matrixorganisatie. De projectleider kan een verzoek 
neerleggen bij een staflid of stafhoofd, maar heeft geen zeggenschap over de toewijzing aan een 
medewerker. Ook bepaalt een staflid zelf (of zijn stafhoofd) welke activiteiten hij precies uitvoert 
en hoeveel tijd hij hiervoor vrijmaakt. 

In de beginfase van een project ligt de rol van champion (binnen CWI ambassadeur genoemd) bij 
de persoon die het idee heeft bedacht. Hij zal zelf steun en middelen moeten zoeken. Het 
gebeurt echter nog wel eens dat deze rol verschuift naar (een lid van) de Raad van Bestuur die 
achter een idee gaat staan. Bij de implementatie verschuift de rol van ambassadeur naar de 
uitvoering (de lijn). De districtsmanager en vooral de vestigingsmanager moeten het project 
omarmen om succesvolle implementatie te realiseren. 
De sponsor van een project bestaat in eerste instantie uit de afdeling waar het project bedacht 
wordt. Binnen de stafafdelingen zitten verschillende mensen die zich bezighouden met innovatie 
en daarom de ruimte hebben om ideeën te bedenken en vooronderzoek te doen. In principe is in 
eerste instantie dus een stafhoofd de sponsor. Op het moment dat een idee omgezet moet 
worden naar een officieel project wordt de Raad van Bestuur de sponsor. Zij nemen alle besluiten 
omtrent het vrijmaken van (extra) middelen en capaciteit.
De rol van critic (criticus) wordt ingevuld door stafafdelingen, klantgroepmanagers en de CWI 
raad. De stafafdelingen kijken vooral naar haalbaarheid van een innovatie, de 
klantgroepmanagers en de CWI raad vooral naar gewenstheid. 

6.3.4 Cultuur
Voor de radicale innovatie heeft het pragmatische werken tot gevolg dat er veel nadruk ligt op 
haalbaarheid. Een gedegen beoordeling op gewenstheid en business case wordt vaak te ver 
doorgeschoven naar een later deel van een innovatietraject. Ook leidt het pragmatische werken 
ertoe dat niet alle partijen op tijd betrokken worden. Zolang men door kan is de noodzaak tot 
overleg en afstemming niet eminent. 
Hierop aansluitend is de constatering dat het hoofdkantoor kenmerken vertoont van de 
eenvoudige structuur en de adhocratie zoals gedefinieerd door Mintzberg (2006). Er zijn slechts 
beperkt vaste processen voor innovatie en projecten, veel vindt nog plaats op basis van direct 
toezicht en onderlinge afstemming. Het hoofdkantoor is in ontwikkeling en is bezig een betere 
balans te vinden tussen vaste processen en vrijblijvende onderlinge afstemming, door meer vaste 
afspraken te maken over processen en besluitvorming. 

De cultuur ondersteunt incrementele innovatie in voldoende mate, in een bureaucratie met een 
menselijk gezicht komen juist dit type innovaties voor (Eckvall, 1991). Het gebruikersplatform 
wordt geassocieerd met de stafafdeling P&K en heeft hierdoor, gezien de spanning tussen 
hoofdkantoor en uitvoering, een minder goed imago. De resultaten van het platform zijn echter
wel naar behoren.

De medewerkers die verbetervoorstellen indienen worden niet beloond, niet voor het inbrengen 
van een voorstel en ook niet voor een voorstel dat geïmplementeerd is. Ook periodieke beloning 
en exposure van voorstellen door middel van een innovatieprijs is er niet. 

6.4 Lokale innovatie

Lokale innovatie vindt plaats binnen vestigingen en districten, op beide niveaus is er ruimte om 
binnen de kaders slimme oplossingen te bedenken. Zoals reeds beargumenteerd is er lokaal 
altijd sprake van incrementele innovatie.

6.4.1 Proces
Er is geen eenduidig proces voor het uitvoeren van lokale innovatie, binnen de landelijke kaders 
worden de vestigingen daarin geheel vrijgelaten. In principe bepaalt een vestigingsmanager het 
innovatieproces binnen zijn eigen vestiging.
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Mocht een idee een vestiging overstijgen dan zijn er meerdere mogelijkheden om het op hoger 
niveau in te dienen. De verschillende mogelijkheden zijn aanwezig omdat er meerdere structuren 
zijn die zich met lokale innovatie bezighouden. In de volgende paragraaf zal hier verder op 
ingegaan worden. 

Er zijn een zestal vestigingen die een speciale positie innemen, omdat ze gevrijwaard zijn van de 
SUWI regelgeving. Deze zogenoemde toonkamers hebben deze speciale status om vrijuit te 
kunnen experimenteren, met name op het gebied van samenwerking binnen de keten. Ook deze 
toonkamers kennen geen vaste innovatieprocessen, maar hebben wel een verband met twee 
structuren omtrent innovatie. 

Voor het delen van best practices (bij CWI ‘good practice’) is er wel een vast proces ingeregeld. 
Het gebruikersplatform handelt ingediende best practices af volgens het proces in Figuur 21. De 
donkere blokken geven stappen weer waar ook een formeel beslismoment in zit.

Figuur 21: Proces best practices

Het proces bestaat grofweg uit drie delen, screening, beoordeling en publicatie. Bij de screening 
bepaald de districtsvertegenwoordiger of het format volledig ingevuld is en of het een originele 
best practice is. Vervolgens wordt het doorgezonden naar het gebruikersplatform die het 
beoordeelt op landelijke toepasbaarheid. Is een best practice landelijk toepasbaar, dan wordt het 
gepubliceerd in de Mens en Werk en op de intranet pagina. 

Het proces kent een duidelijke stage-gate structuur met twee beslismomenten. De verschillende 
fasen zijn beschreven en het is duidelijk waaraan een best practice getoetst wordt. Daarnaast is 
ook de communicatie naar de indiener vastgelegd. De communicatie naar heel CWI vindt plaats 
door middel van publicatie in de Mens en Werk en op het intranet.

Best practices worden meestal gezien als snel en eenvoudig in te voeren oplossingen. Best 
practices zijn bij CWI álle oplossingen die niet landelijk opgelegd zijn. Gezien de vrijheid van 
vestigingen betekent dit dat de best practices variëren van eenvoudige tot en met complexe 
verbeteringen. Van een simpele oplossing voor het wegwerken van de wachtrijen bij de balie tot 
en met complete concepten voor samenwerking tussen de ketenpartners. Voor de meer 
complexe best practices geldt dat er meer randvoorwaarden zijn en dat het invoeren van de best 
practice een zwaarder verandertraject vereist. Hier wordt binnen CWI nog wel eens aan voorbij 
gegaan. Men pikt graag de krenten uit de pap. Voor de meer complexe best practices geldt 
echter vaak dat alleen alle kleine onderdelen samen een werkend geheel vormen en dat de 
onderdelen niet los van elkaar ingevoerd kunnen worden. 

Vangen en verspreiden van best practices (communicatie)

Het vangen van best practices blijkt lastig te zijn, actief ophalen van best practices is het enige 
dat echt werkt. Er komen maar weinig best practices binnen bij het gebruikersplatform, terwijl er 
bij een gerichte campagne voor het ophalen van best practices voor groepsgewijze 
dienstverlening bleek dat er vele best practices aanwezig zijn. Veelal worden best practices ook 
gedeeld binnen het eigen district, via een districtsplatform of de klantgroepmanager van het 
district. Deze best practices komen echter niet op het intranet en zijn daarom niet toegankelijk 
voor heel CWI. Het blijkt wel dat bij verspreiding van best practices binnen het district de best 
practices ook navolging krijgen bij andere vestigingen, het is dus geen oplossing om alle best 
practices door te leiden naar het gebruikersplatform.

6.4.2 Structuur
Bij het stimuleren en ondersteunen van lokale innovatie zijn meerdere partijen betrokken:

 Het gebruikersplatform



- Innovasie -

- Pagina 62 van 118 -

 Het districtsplatform
 De klantgroepmanagers
 De stafafdelingen op het districtskantoor
 Monitoroverleg
 Het algemeen keten overleg (AKO)

Het gebruikersplatform behandelt de ingebrachte best practices en publiceert landelijke best 
practices. Hier houdt het voor het gebruikersplatform ook op. Ze stimuleren het indienen van best 
practices en verzorgen de verspreiding ervan, ze hebben geen rol in het stimuleren van het 
gebruik van best practices. 

Het districtsplatform is een platform dat zich bezighoudt met kwesties op vestigings- en 
districtsniveau. Een onderdeel van het takenpakket is het afhandelen van door vestigingen 
ingebrachte kwesties. Het principe van een districtsplatform bestaat nu een jaar, de precieze 
taken omtrent innovatie zijn echter niet geheel duidelijk. Ze zijn naast het behandelen van 
vraagstukken ook betrokken bij het invoeren van het dienstverleningsconcept werkzoekenden en 
werkgevers. Hierin heeft de (districts) klantgroepmanager een leidende rol. De 
klantgroepmanager is ook de persoon die kwesties of ideeën die eventueel landelijk van 
toepassing zijn door te sturen naar de landelijke klantgroepmanager.

De stafafdelingen op het districtskantoor hebben vooral een ondersteunende rol voor vestigingen. 
Op aanvraag van de vestigingsmanager bieden ze ondersteuning, dit kan dus ook te maken 
hebben met een lokale innovatie. 

De toonkamers hebben een direct verband met het monitoroverleg en het AKO. Alle drie de 
partijen zijn belast met (verbetering van) de samenwerking binnen de keten. Het monitoroverleg 
en het AKO proberen de succesvolle experimenten in de toonkamers landelijk navolging te 
geven. 

De champion voor lokale innovatie is de vestigingsmanager of de medewerker die het idee heeft. 
De sponsor is altijd de vestigingsmanager, ook voor innovatie die districtsgewijs wordt opgezet 
zal een vestigingsmanager uiteindelijk bepalen of hij wel of niet meedoet. De rol van criticus ligt 
per innovatie verschillend. De vestigingsmanager, de districtsmanager, het districtsplatform en 
het gebruikersplatform vervullen allen deze rol. 

Het districtsplatform heeft het meest de kenmerken van een innovation community, zoals 
beschreven door Innovation Point (2006). Het platform komt gericht bij elkaar om kwesties te 
bespreken en advies te geven over de aanpak van de kwestie. Het gebruikersplatform heeft meer 
weg van een innovatieteam. Het platform komt maandelijks bij elkaar en heeft een vaste 
doelstelling en taakomschrijving. Het is echter wel een licht team, voor alle leden vormen de 
werkzaamheden voor het platform slechts een beperkt deel van hun werk en het team heeft 
slechts beperkte middelen en zeggenschap. 

6.4.3 Cultuur
Bij lokale innovatie draait het om het delen van goede ideeën en best practices én het kiezen uit 
en gebruiken van andermans best practices. Het Not Invented Here syndroom dat binnen CWI 
aanwezig is heeft hier een sterke invloed op. Vestigingen zijn wel bereidt en enthousiast om hun 
goede ideeën en best practices te delen, maar zijn niet snel geneigd andermans goede ideeën 
ook zelf te gebruiken. Langzaam maar zeker komt hier wel verandering in en neemt het NIH 
syndroom af. Wel blijft het gebruikelijk om een goed idee of best practice geheel opnieuw in te 
vullen aan de hand van de lokale situatie. Het verschilt per best practice in hoeverre dit echt 
nodig is. Dat het toch altijd wel gebeurt is inefficiënt, maar  het enthousiasme en de commitment 
wordt hierdoor wel versterkt omdat het meer ‘eigen’ wordt.

De prestatiegerichtheid binnen CWI heeft ook zijn invloed op lokale innovatie. Zoals reeds 
gezegd zorgt de strakke sturing op prestaties voor een rem op de experimenteerdrift, dus juist 
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ook op het uitproberen van best practices. Zolang de prestaties voldoende zijn is er weinig reden 
tot innovatie of verbetering. 
De resultaatsturing wordt echter ook gebruikt om innovatie te bevorderen. Zo is onlangs het 
belang van klanttevredenheid werkzoekenden en werkgevers in de balanced scorecard sterk 
vergroot. Hierdoor worden vestigingen gedwongen om zich meer in te spannen voor 
klanttevredenheid en hier de nodige verbeteringen voor te realiseren. 

De best practices die via het gebruikersplatform beoordeeld worden als landelijk worden in Mens 
en Werk gepubliceerd. Hiermee wordt een best practice bekend en wordt de inbrenger in het 
zonnetje gezet. Daarnaast komen er ook veel succesverhalen van vestigingen en districten in de 
Mens en Werk die niet door het gebruikersplatform zijn behandeld. Voor alle goede ideeën en 
best practices is er dus veel aandacht. Ook de Raad van Bestuur speelt hier een rol in door het 
noemen van succesvolle vestigingen en best practices in hun communicatie binnen en buiten 
CWI. Alle communicatie is echter wel los van elkaar en er zijn geen prijzen of beloningen te 
verdienen met best practices. 

6.5 ICT ondersteuning innovatieproces

Voor het ondersteunen van processen en communicatie biedt ICT vele mogelijkheden. E-mail, 
digitale agenda’s, workflowmanagement systemen, intranet, extranet en groupware vormen 
slechts een greep uit het aanbod van oplossingen. In deze paragraaf zal gekeken worden naar 
het gebruik van ICT bij het innovatieproces.

6.5.1 Radicale landelijke innovatie
Het landelijke innovatieproces wordt nagenoeg niet ondersteund door ICT. Voor onderlinge 
communicatie wordt er gebruikt gemaakt van e-mail en voor het maken van afspraken wordt de 
agendafunctionaliteit van Outlook gebruikt. Het delen en communiceren van documenten gaat 
met behulp van e-mail en de groepsmappen op de servers. Hierbij worden nieuwe documenten 
doorgaans naar de betrokkenen gemaild en functioneren de groepsmappen vooral als archief. 
Voor de communicatie over innovatieprojecten naar heel CWI wordt er gebruik gemaakt van het 
intranet en het blad Mens en Werk. Op het intranet worden nieuwsberichten gepost en is er 
achtergrond informatie over een innovatie te vinden. 

In de huidige situatie loopt men aan tegen verschillende problemen. Er worden zo veel e-mails 
met documenten gemaild dat de persoonlijke mailboxen en de gedeelde dataservers geregeld vol 
zitten. Het is de gewoonte binnen CWI om voor de zekerheid of volledigheid veel betrokkenen 
een ‘kopie’ (CC of BCC) van een mail te sturen. Dit versterkt het probleem en verschaft vooral 
ongemak voor medewerkers die vanuit hun rol bij veel projecten betrokken zijn. 
Een tweede probleem is het versiebeheer van documenten. Door de verspreide opslag van deze 
in persoonlijke mappen, groepsmappen en e-mail is versiemanagement moeilijk uit te voeren. 
De communicatie over innovatie naar heel CWI is het derde probleempunt. De informatie over 
innovatie is zeer verspreidt over het intranet terug te vinden. Dit maakt het voor medewerkers 
lastig om snel en eenvoudig de juiste informatie te vinden en weet men nooit zeker men alles 
heeft gelezen. 

6.5.2 Incrementele landelijke innovatie
Het gebruikersplatform behandelt de verbetervoorstellen die leiden tot incrementele innovatie in 
werkprocessen en ICT ondersteuning. Verbetervoorstellen worden ingebracht via een 
webformulier op het intranet of via e-mail. Een overzicht over de ingebrachte voorstellen, en de 
voortgang en besluitvorming per voorstel is te vinden op het intranet in de vorm van een excell 
sheet. Na implementatie van een voorstel worden de wijzigingen in een werkproces en/of 
applicatie gecommuniceerd via de weekmail aan de vestigingen. 

In de huidige situatie is vooral de communicatie over ingebrachte voorstellen en hun voortgang 
erg rommelig en incompleet. De excell sheet kan slechts beperkte hoeveelheden tekst per 
voorstel bevatten waardoor het inzicht in het proces en de besluitvorming nog beperkt blijft. 
Daarnaast geeft de excell sheet geen helder overzicht over alle voorstellen en is er geen 
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mogelijkheid tot zoeken op verschillende criteria, er is alleen de mogelijkheid tot sorteren op 
kolommen. Tenslotte moet het gebruikersplatform zelf met de excell sheet aan de slag om 
management informatie te genereren. 

6.5.3 Lokale innovatie
Het gebruikersplatform heeft ook een intranetpagina waarop best practices ingediend kunnen 
worden en landelijk toepasbare best practices worden aangeboden. De presentatie van de 
landelijke best practices is onduidelijk en onoverzichtelijk.

6.5.4 Oplossingen
Voor het oplossen van de problemen met volle e-mailboxen en data servers en het versiebeheer 
bieden standaard systemen voor coöperatief werk goede oplossingen. De problemen zijn echter 
niet zo schrijnend of verstorend dat dit noodzakelijk is. Vooruitlopend op de conclusies en 
aanbevelingen; verbeteringen in het innovatieproces en de bijbehorende besluitvorming hebben 
meer prioriteit.

Problemen met de communicatie over innovatie naar heel CWI komen bij alle drie de typen voor. 
Er is behoefte aan een goed overzicht binnen elk type innovatie, maar er is ook behoefte aan 
inzicht in het nut en de samenhang tussen de verschillende typen. Dit pleit dus voor één plaats 
waar alle informatie over innovatie aangeboden wordt, wat goed door een aangepast intranet of 
een (web based) applicatie gerealiseerd kan worden. In het volgende hoofdstuk wordt een 
globaal programma van eisen voor deze oplossing gegeven. Deze oplossing en de uitwerking 
ervan in het volgende hoofdstuk lopen vooruit op aanbeveling nummer tien.  
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7. Innovatie applicatie

Dit hoofdstuk vormt een intermezzo en loopt vooruit op de conclusies en aanbevelingen die in de 
volgende twee hoofdstukken aan de orde komen. Een van de aanbevelingen (zie aanbeveling 10 
in hoofdstuk 9) op basis van het onderzoek is het communiceren over alle innovatie via één 
kanaal. Dit is te realiseren met behulp van een ICT oplossing. Eenieder kan zich iets voorstellen 
bij een dergelijke oplossing, maar de aanbeveling op zich laat nog veel ruimte over het hoe, wat 
en waarom. In het onderzoek zijn al veel requirements naar voren gekomen, al dan niet letterlijk 
terug te vinden in de analyse, conclusie en of aanbevelingen. Dit document plaatst de ICT 
oplossing (nogmaals) in de juiste context en geeft op functioneel niveau de requirements. 

In de rest van het document zal er ten behoeve van de leesbaarheid gesproken worden over ‘de 
applicatie’, er wordt echter nog geen expliciete keuze gemaakt tussen een applicatie, het intranet 
of een andere ICT oplossing. 

Dit programma van eisen is een bijproduct van het afstudeeronderzoek, dat wil zeggen dat het 
naar boven halen van deze eisen niet de eerste prioriteit was. Dit hoofdstuk is ter verduidelijking 
en verdieping van de aanbeveling en kan gebruikt worden als discussiestuk. Het is (nog) niet 
geschikt als leidraad voor een ontwikkeltraject, hiervoor ontbreekt onder andere nog:

 volledigheid van functionele requirements;
 toetsing van de requirements bij de stakeholders;
 aanvullende requirements met betrekking tot performance, beheer en kwaliteit. 

7.1 Doelstelling

Uit het afstudeeronderzoek komt naar voren dat er meer behoefte is aan communicatie over en 
inzicht in innovatie bij CWI. Het vervullen van deze behoefte heeft een positieve uitwerking op 
innovatie. De hoofddoelstelling (goal level requirement; Lauesen, 2002) die de applicatie dus 
moet (helpen) verwezenlijken is het verbeteren van innovatie bij CWI. De rol van de applicatie bij 
het bereiken van deze doelstelling bestaat uit een drietal doelen op het zogenaamde domein 
niveau (domain level requirement; Lauesen, 2002):

 Alle informatie en communicatie over innovatie moet op een overzichtelijke manier op één 
plaats aangeboden worden aan alle medewerkers;

 Over alle innovatie moet informatie over inhoud, voortgang en besluitvorming voor 
iedereen toegankelijk zijn;

 Het indienen van verbetervoorstellen en best practices dient met behulp van de applicatie 
te kunnen.  

Bovenstaande doelstellingen worden niet gerealiseerd door alleen het ontwikkelen van een 
applicatie. Ze zijn ook afhankelijk van enkele veranderingen in de processen en taakverdeling 
tussen de verschillende partijen. De requirements in dit document zijn opgesteld met het 
uitgangspunt dat de aanbevelingen vanuit dit onderzoek zijn ingevoerd. Het niet of anders 
opvolgen van de aanbevelingen heeft gevolgen voor de applicatie zoals deze in dit document 
wordt beschreven. Ter verduidelijking een voorbeeld; zonder een volledig overzicht over alle 
radicale landelijke innovatie is het niet mogelijk in de applicatie een overzicht over alle innovatie 
te realiseren.

7.2 Begrippen

In dit document wordt er onderscheid gemaakt tussen drie soorten innovatie. Het franchisemodel 
leidt tot een opdeling in landelijke en lokale innovatie. Bij landelijke innovatie is vervolgens nog 
het onderscheid tussen radicale en incrementele innovatie aanwezig. 

Radicale landelijke innovatie
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Alle innovatie die ingevoerd wordt binnen heel CWI, deze wordt doorgaans ontwikkeld door de 
stafafdelingen op het hoofdkantoor. Voorbeelden van dit type zijn SONAR, CWIS en CTC. 

Incrementele landelijke innovatie
De innovatie in werkprocessen en ICT ondersteuning die in opdracht van het gebruikersplatform 
gerealiseerd wordt. Deze innovatie vindt plaats op basis van verbetervoorstellen die ingebracht 
worden door medewerkers. 

Lokale innovatie
De niet landelijke opgelegde innovatie binnen de landelijke kaders die gerealiseerd wordt bij 
districten en vestigingen. Bij CWI wordt er veel gesproken over best practices. Het gebruik van 
deze term is enigszins misleidend, omdat deze term suggereert dat deze snel en eenvoudig te 
kopiëren zijn, maar dit is niet altijd het geval.

7.3 Contextdiagram

Het contextdiagram (Lauesen, 2002) geeft een beeld van de applicatie en zijn omgeving, Figuur 
22 geeft het contextdiagram voor de applicatie. Elke pijl in het diagram zal onder het figuur kort 
toegelicht worden. 

Figuur 22: contextdiagram

1. De innovatie applicatie moet elke medewerker van CWI toegang geven tot informatie over 
innovatie binnen CWI. Daarnaast moet een medewerker verbetervoorstellen en best 
practices kunnen uitvoeren. 

2. Ingediende verbetervoorstellen en best practices worden opgehaald door respectievelijk 
het gebruikersplatform en het districtsplatform. De inhoud, voortgang en besluitenvorming 
van alle voorstellen en best practices wordt bijgehouden in de applicatie. 

3. Informatie over inhoud, voortgang en besluitvorming van projecten worden door het 
projectteam ingevoerd en bijgehouden. 

4. Berichten op het intranet (bijv. nieuwsberichten) hebben een deeplink naar het relevante 
deel van de applicatie.   

7.4 Data specificatie

De data die in de applicatie wordt opgenomen wordt beschreven in natuurlijke taal en niet in een 
data model. Data requirements  in natuurlijke taal zijn voor zowel de expert als de gebruiker goed 
te begrijpen (Lauesen, 2002) waardoor discussie en toetsing tussen gebruiker en 
analist/ontwikkelaar goed mogelijk zijn.

Er zijn drie entiteiten die de basis vormen van de applicatie, dit zijn de representaties van de drie 
verschillende typen innovaties.  
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Innovatie: 
Een radicale landelijke innovatie die wordt gerealiseerd door het hoofdkantoor. De entiteit wordt 
gecreëerd als een initiatiedocument wordt ingediend bij het stafhoofdenoverleg.

Voorbeeld:
1. Een innovatie in de dienstverlening, bijvoorbeeld Route AB en Competentie Test Centra.
2. Een innovatie in de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld CWI Service.

Attributen:
Naam: De naam van het idee/project.
Creatie datum: De datum van creatie in de applicatie. 
Laatste wijziging: De datum waarop er voor het laatst een wijziging in de entiteit is 

aangebracht.
Eigenaar: Het team of de afdeling die het project uitvoert. 
Contactpersoon: De contactpersoon voor het project, inclusief e-mail adres. 
Beschrijving: De beschrijving van de inhoud van het project
Status: De fase waarin het project zich bevindt.
Besluit: Een besluit inclusief toelichting over een project. 
Planning: De grove planning van het project. 
Extra: Overige relevante informatie.
Document: Een document met daarin extra relevante informatie. 

Verbetervoorstel: 
Een verbetervoorstel voor werkproces of ICT ondersteuning

Voorbeeld:
1. Een aanpassing van een werkproces.
2. Een aanpassing in de functionaliteit van SONAR.

Attributen:
Naam: De naam van het verbetervoorstel.
Creatie datum: Datum van indienen verbetervoorstel. 
Laatste wijziging: De datum dat de entiteit voor het laatst aangepast is. 
Indiener: De indiener van het verbetervoorstel, dit is een medewerker. 
Behandelaar: De contactpersoon binnen het gebruikersplatform voor het  

verbetervoorstel
Beschrijving: De beschrijving van het verbetervoorstel volgens het format zoals dat 

reeds gebruikt wordt. 
Status: De status van het verbetervoorstel.
Besluit: Een besluit inclusief toelichting over het verbetervoorstel. 

Best practice: 
Een best practice is een slimme oplossing of aanpak van een bepaald probleem of werksituatie in 
een district of op een vestiging. 

Voorbeeld:
1. Groepsgewijze klantondersteuning
2. Digisolliciteren, solliciteren met een persoonlijke videoclip

Attributen:
Naam: De naam van de best practice.
Creatie datum: Datum van indienen best practice. 
Laatste wijziging: De datum dat de entiteit voor het laatst aangepast is. 
Indiener: De indiener van de best practice. Dit kan een persoon, vestiging of district 

zijn. 
Behandelaar: De contactpersoon binnen voor de best practice
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Beschrijving: De beschrijving van best practice volgens het format zoals dat reeds 
gebruikt wordt. 

Status: De status van de practice.
Besluit: Een besluit inclusief toelichting over de best practice. 

7.5 Functionele specificatie

De functionele specificaties zijn weergegeven in de vorm van feature requirements (Lauesen, 
2002), deze geven in tekstuele vorm de functies van de applicatie en hun relatie met de data 
weer. Ook voor deze specificatievorm geldt dat ze duidelijkheid geven voor zowel de gebruiker 
als de analist/ontwikkelaar. 

De functionele specificaties betreffen functies van de applicatie die nodig zijn om de eerder 
gespecificeerde doelstelling te realiseren. Hierbij gaat het om product level requirements 
(Lauesen, 2002). De vierde en laatste type specificaties, design level requirements (Lauesen, 
2002), zijn voor het doel van dit document te specifiek en worden daarom niet uitgewerkt.

R1 Een innovatie, een verbetervoorstel en een best practice kunnen gecreëerd, aangepast, 
gelezen en verwijderd worden. 

De applicatie kent verschillende gebruikerstypen.

R2.1 De applicatie kent de gebruikerstypen medewerker, algemeen contentbeheerder, 
innovatiebeheerder, verbetervoorstel beheerder en best practice beheerder.

R2.2 Ieder type gebruiker heeft specifieke rechten voor het lezen, creëren, aanpassen en 
verwijderen van data.

R2

R2.3 Ieder type heeft een eigen interface.

Elke gebruiker kan zoeken binnen alle drie de typen innovaties.

R3.1 Elke gebruiker kan specifiek zoeken binnen innovaties, verbetervoorstellen, best 
practices of een combinatie van deze.

R3

R3.2 Elke gebruiker moet kunnen zoeken op de attributen naam, code, creatie datum, 
laatste wijziging, beschrijving en/of status.

De applicatie bevat algemene informatie over innovatie.

R4.1 De applicatie bevat informatie over de definitie van innovatie en het nut van innovatie 
in het algemeen.

R4.2 De applicatie bevat informatie over het innovatieproces.

R4

R4.3 De applicatie bevat informatie over de besluitvorming binnen het proces. 

De applicatie bevat algemene informatie over verbetervoorstellen

R5.1 De applicatie bevat informatie over de definitie van verbetervoorstellen en het nut 
van verbetervoorstellen.

R5.2 De applicatie bevat informatie over het behandelingsproces van verbetervoorstellen.

R5

R5.3 De applicatie bevat informatie over de besluitvorming over verbetervoorstellen. 

De applicatie bevat algemene informatie over best practices.

R6.1 De applicatie bevat informatie over de definitie van best practices en het nut van 
best practices.

R6.2 De applicatie bevat informatie over het verwerkingsproces van ingediende best 
practices.

R6

R6.3 De applicatie bevat informatie over de besluitvorming over ingediende best 
practices. 

R7 De applicatie geeft alle informatie op een overzichtelijke manier weer.

R8 De applicatie geeft management informatie over verbetervoorstellen en best practices.
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R8.1 De applicatie geeft informatie over aantallen ingebrachte verbetervoorstellen en best 
practices, voor een gespecificeerde periode, verdeeld over districten en vestigingen. 

R8.2 De applicatie geeft informatie over het aantal gerealiseerde verbetervoorstellen en 
goedgekeurde best practices in absolute en relatieve waarden, per gespecificeerde 
periode. 

R8.3 De applicatie geeft informatie over de gemiddelde doorlooptijd van de 
verwerkingsprocessen.

R9 Het is mogelijk om met behulp van een deeplink een gebruiker van het intranet naar een 
specifiek deel van de applicatie door te linken.
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8. Conclusie

Strategie en inhoud

CWI is een organisatie waar veel innovatie plaatsvindt. De  prikkel om te innoveren komt vanuit 
verschillende hoeken. Vanuit de politiek (het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) 
komt de opdracht om efficiënter en effectiever te werken, vanuit de ketenpartners komt de wens 
tot verbetering van de onderlinge samenwerking en intern leeft de ambitie om de beste 
dienstverlener van Nederland te worden. 

Het franchisemodel dat gehanteerd wordt heeft tot gevolg dat er een duidelijke scheiding is 
aangebracht tussen landelijke en lokale innovatie. Landelijke innovatie betreft vernieuwing die in 
het gehele land doorgevoerd wordt. Lokale innovatie zijn vernieuwingen die binnen vestigingen 
en districten worden gerealiseerd. Lokaal is er de ruimte om binnen de gestelde kaders de 
situatie optimaal in te richten. 

De landelijke innovatie is sterk gericht op efficiëntie en effectiviteit. De efficiëntie is nodig gezien 
de komende bezuinigingen. Daarnaast heeft efficiëntieverbetering tot doel om de administratieve 
last bij de medewerkers weg te nemen waardoor zij zich beter op bemiddeling en dus effectiviteit 
kunnen richten. Multichanneling, het optimaal aanbieden van de dienstverlening gespreid over 
vestigingen, internet en telefonie, is een van belangrijke speerpunten. 
Lokale innovatie wordt vooral verwacht in de samenwerking met de ketenpartners en overige 
partijen in de omgeving. De lokale innovatie komt voort uit het ingaan van de derde fase van 
ontwikkeling van CWI, die tot speerpunt heeft om klantgerichter te gaan werken. 

De techniek heeft een tijd een leidende rol gehad bij de innovatie binnen diensten, de techniek 
ging voor de innovatie van een dienst uit. Met de komst van klantgroepmanagement en 
dienstverleningsconcepten, een multichanneling strategie en lokaal ondernemerschap is de 
nadruk verschoven naar de innovatie van de dienst op zich (het concept), de interfaces en het 
leveringssysteem van een dienst. De techniek heeft nu meer een ondersteunende, faciliterende 
rol. 

Landelijke radicale innovatie

Het innovatieproces voor radicale landelijke innovatie verloopt niet optimaal, wat komt door 
onduidelijkheden binnen het proces en de besluitvorming. Er zijn weliswaar een vast aantal 
stappen die binnen ieder project genomen worden, maar de volgorde van de stappen is 
onvoldoende vastgelegd. Daarbij is er geen eenduidige besluitvorming. Wanneer welke 
beslissingen genomen worden en op basis van welke stukken dit gebeurt staat niet vast, elk 
project zoekt zijn eigen weg. Er is dus geen duidelijk stage-gate proces voor radicale innovatie, 
maar enkele kenmerken zijn al wel te herkennen. 
De gesignaleerde knelpunten zitten met name in het eerste deel van het innovatieproces. Er 
wordt vaak veel tijd en moeite gestoken in impactanalyses en plannen van aanpak voordat dat de 
business case getoetst en goedgekeurd is. Het proces dat een innovatie doorloopt voordat het ter 
besluitvorming bij de Raad van Bestuur wordt voorgelegd is onduidelijk en te vrijblijvend. Vanaf 
het moment dat een project een officiële status heeft gekregen en in de pilot fase komt is de 
procesgang en besluitvorming wel duidelijk. 

Management van de portfolio van innovatieprojecten vindt niet expliciet plaats. Het ontbreekt aan 
een overzicht over het geheel van lopende projecten, waardoor een (nieuw) project alleen op
basis van zijn individuele meerwaarde kan worden getoetst. Er wordt dus niet gestuurd op (de 
balans in) kwaliteit en kwantiteit van de portfolio. Het gevolg is dat alle (goede) ideeën ook een 
vervolg krijgen. Hierdoor worden zowel de stafafdelingen als de uitvoering overspoeld met 
projecten. Het innovatieproces heeft dus zeer beperkt kenmerken van een development funnel. 
Er is zeer beperkte toetsing van innovatie aan de bedrijfsstrategie en er is geen funnel werking in 
de zin van keuze uit goede projecten om alleen de beste uit te voeren.
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De communicatie over de innovatie is onvoldoende, wat sterk samenhangt met het onduidelijke 
proces en het gebrek aan overzicht. De ontwikkelteams van de stafafdelingen weten niet welke 
projecten er spelen en waar ze aan moeten haken. De uitvoering wordt vaak (te) laat 
geïnformeerd over een innovatie en voelen zich hierdoor gepasseerd of overvoerd.

In onderstaande tabel zijn per type innovatie de direct betrokkenen weergegeven. 

Radicale innovatie Incrementele innovatie

Raad van Bestuur Gebruikersplatform

Stafhoofdenoverleg Procesbeheer

CWI Raad ICT beheer

Klantgroepmanager
(landelijk)

Landelijk

Stafafdelingen

Districtsplatformen

Klantgroepmanager
(landelijk)

Gebruikersplatform

Lokaal

Vestigingen

Landelijke incrementele innovatie

De landelijke incrementele innovatie, gericht op werkprocessen en de hierbij horende ICT 
ondersteuning, wordt gerealiseerd met behulp van een duidelijk stage-gate proces. Voor 
werkprocessen en ICT wijzigingen blijkt het proces goed geschikt, al wil de implementatie van 
een verbetering wel eens vertragen in verband met releasebeheer bij proces- en ICT beheer. 
Verbetervoorstellen voor diensten, dienstverlening en andersoortige innovatie blijkt het 
gebruikersplatform niet goed te kunnen verwerken. Het aantal verbeteringen dat het 
gebruikersplatform jaarlijks realiseert is aanzienlijk. Het imago en bekendheid van het 
gebruikersplatform houdt echter te wensen over. 

Lokale incrementele innovatie

De lokale innovatie wordt ondersteund en gestimuleerd door verschillende partijen. Het 
gebruikersplatform kent een stage-gate proces voor het vangen, beoordelen en communiceren 
van best practices. Het blijkt echter dat niet alle best practices ingediend worden waardoor een 
overzicht over alle best practices ontbreekt.

De districtsplatformen zijn gericht op het behandelen van regionale kwesties en het ondersteunen 
van innovatie. De rol die ze precies hebben op het gebied van innovatie is echter niet duidelijk. 
Wel is het duidelijk dat ze een scharnier functie tussen hoofdkantoor en uitvoering vervullen, 
middels de lijn tussen landelijk klantgroepmanager en de districtsklantgroepmanagers. Er is 
echter nog weinig ervaring met het oppakken van lokale best practices in landelijk beleid of 
landelijke innovatie. 

Het Not Invented Here syndroom leidt ertoe dat best practices niet makkelijk overgenomen 
worden. Vestigingen en districten leggen vooral veel nadruk op de unieke kenmerken van de 
lokale situatie. Alleen daar waar direct contact is tussen de zender en de ontvanger worden best 
practices ook echt gewaardeerd en overgenomen. 

Verstoringen innovatie

De sterke focus op resultaten op basis van de balanced scorecard heeft zowel een motiverende 
als remmende werking op lokale innovatie. De balanced scorecard bepaald de resultaten waarop 
een vestiging wordt afgerekend. De balanced scorecard dwingt een vestiging om te verbeteren 
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en te vernieuwen op specifieke punten. Als er op een KPI eenmaal voldoende gescoord wordt is 
er geen reden tot verdere vernieuwing meer. Vernieuwing geeft dan juist het risico dat de 
resultaten (op korte termijn) verslechteren, dit resulteert in terughoudendheid tot vernieuwing. 

Voor alle innovatie geldt dat er onvoldoende gecommuniceerd wordt. Het gebrek aan overzicht 
over zowel landelijke als lokale innovaties is een reden dat de communicatie ook nog niet goed 
en volledig kan zijn. Momenteel zijn er verschillende kanalen die informatie over innovatie 
verspreiden. Vooral op het intranet is her en der veel te vinden, maar het geheel is erg 
onoverzichtelijk.   
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9. Aanbevelingen

Algemeen

1. Verbeter de communicatie omtrent alle innovatie
Er is zowel een behoefte aan overzicht en duidelijkheid over elke innovatie, elk 
innovatietype als alle innovatie bij CWI.

2. Communiceer alle informatie over innovatie via een kanaal met behulp van een ICT 
oplossing
Om in de behoefte aan inzicht in en overzicht over alle informatie te voorzien moet alle 
informatie via één kanaal ontsloten worden. Het opnieuw inrichten van het intranet of het 
ontwikkelen van een applicatie zijn hiervoor twee mogelijkheden. De ICT oplossing moet 
zowel de landelijke als lokale innovatie ontsluiten en ondersteunen. Een eerste 
verkenning van de requirements voor een dergelijke ICT oplossing is gegeven in 
hoofdstuk 7. 

3. Zet een innovatieprijs op 
Om innovatie te stimuleren en te waarderen kan er een innovatieprijs opgezet worden. 
Een maandelijkse nominatie en een jaarlijkse prijsuitreiking voorzien in een constante 
gereguleerde aandacht voor innovatie. De nadruk bij deze prijs moet liggen op de 
innovatie vanuit medewerkers en vestigingen.

Radicale landelijke innovatie

4. Creëer een eenduidig proces met heldere beslispunten
Zet een helder proces met duidelijke beslismomenten, oftewel een goed stage-gate-
proces, op. Op basis van het stage-gate model en de development funnel is het meest 
logisch om een innovatie vroegtijdig te screenen en pas na goedkeuring te beginnen aan 
een uitgebreide business case, impactanalyse en plan van aanpak. Een vroegtijdige 
screen heeft ook het voordeel dat alle relevante partijen tijdig betrokken kunnen worden 
bij een innovatie. De besluitvorming omtrent een nieuwe idee en zijn grove business case 
ligt bij het Raad van Bestuur, dat geadviseerd wordt door het stafhoofdenoverleg. 

5. Beoordeel elke innovatie op een duidelijke business case
Ten behoeve van de besluitvorming moeten er een vaste formats komen voor het 
initiatiedocument (grove business case en impactanalyse), de business case en de 
impactanalyse. In de business case moet de relatie van een innovatie met de 
doelstellingen van CWI expliciet uitgewerkt zijn.

6. Creëer en beheer een actueel overzicht (portfolio) over alle radicale innovatie
Er moet een overzicht komen van alle radicale innovatie. Per innovatie dient in ieder 
geval de fase, de koppeling met de doelstellingen, de geplande middelen en de geplande 
einddatum in het overzicht opgenomen te zijn. Door middel van de beslispunten in het 
innovatieproces kan het overzicht bijgehouden worden. Als elke innovatie dezelfde 
processtappen en beslispunten kent is het beheren van het overzicht eenvoudig. 
Discipline in het innovatieproces is afhankelijk van discipline in de besluitvorming. 

7. Bewaak de innovatieportfolio op grootte, consistentie en balans
AlIe (radicale) innovatie samen moet een logisch geheel vormen. De verschillende 
projecten dienen op elkaar aan te sluiten en ieder geval niet tegenstrijdig te zijn. Ook 
moet er rekening gehouden worden met het aantal veranderingen dat zowel de staf als 
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de uitvoering tegelijkertijd aan kan. Voor het bewaken van de portfolio moet ieder project 
beoordeeld worden in het licht van de portfolio. 

8. Communiceer tijdig met de uitvoering.
Er dient tijdig met de uitvoering gecommuniceerd te worden over de radicale landelijke 
innovatie. De uitvoering moet tijdig weten welke veranderingen er op komst zijn, hoe de 
ontwikkeling en de besluitvorming verloopt en hoe de uitvoering bij de ontwikkeling 
betrokken is. 

Landelijke incrementele innovatie

9. Verbeter de verbindingen tussen het gebruikersplatform en stafafdelingen
Het gebruikersplatform realiseert veel verbeteringen in werkprocessen en de ICT 
systemen en heeft daarom een blijvende toegevoegde waarde. Wel is het belangrijk om 
ideeën die buiten werkprocessen en ICT aanpassingen liggen door te leiden naar de 
andere aangewezen partijen zoals klantgroepmanagers en het team ‘product en 
innovatie’. 

10. Verbeter de bekendheid en het imago van het gebruikersplatform
De informatie vanuit het gebruikersplatform over de verbetervoorstellen dient duidelijker 
en sprekender gebracht te worden. Het samenbrengen van alle informatie middels een 
ICT oplossing (zie aanbeveling 2 en hoofdstuk 7) en de innovatieprijs (zie aanbeveling 3) 
spelen hierin een belangrijke rol.

Lokale incrementele innovatie

11. Verschuif het afhandelen van best practices van het gebruikersplatform naar de 
districtsplatformen
De bezigheden omtrent best practices die nu bij het gebruikersplatform liggen komen  
beter tot hun recht bij de districtsplatformen. Er komen nu een te klein aantal best 
practices binnen en het gebruik van de best practices wordt niet voldoende gestimuleerd. 
De districtsplatformen staan dichter bij de vestigingen en worden deels gevormd door 
vestigingsmanagers. Als de districtsplatformen een actieve rol gaan spelen bij best 
practices mag er verwacht worden dat er meer gevangen worden. De platformen kunnen 
daarnaast het gebruik van best practices stimuleren, zowel door het platform zelf als door 
de klantgroepmanager. In de communicatie van best practices over districten heen 
voorziet de ICT oplossing van aanbeveling 2. 
Een landelijke klantgroepmanager kan op basis van de input van districtsplatformen (via 
de districtsklantgroepmanager) relevante best practices meenemen in het 
dienstverleningsconcept of inbrengen voor of bij landelijke innovatie 
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A. Reflectie

Het onderzoek kende vier fasen die opeenvolgend doorlopen werden. In de eerste fase is het 
onderzoek opgezet door het stellen van het onderzoeksdoel en het kiezen van de juiste aanpak. 
Vervolgens is het theoretisch kader, dat gebruikt is voor het onderzoek, gedefinieerd. Het 
daadwerkelijk onderzoeken van innovatie bij CWI vond hierna plaats. Tenslotte zijn de 
bevindingen van de analyse uitgewerkt en zijn er basis hiervan conclusies getrokken. 

De gestelde deadline voor het onderzoek is gehaald, maar het onderzoek is niet geheel volgens 
de opgestelde planning verlopen. Vooral het houden van de interviews voor het vergaren van de 
benodigde data kostte meer tijd dan verwacht. Hierdoor kwam het op tijd opleveren van het 
rapport onder druk, maar uiteindelijk is de deadline wel gehaald. 

In de loop van het onderzoek is de doelstelling aangepast van ideeënmanagement naar innovatie 
in het algemeen. De in eerste instantie gekozen doelstelling bestreek een te klein deel van het 
aanwezige vraagstuk, maar het theoretisch kader omvatte wel het gehele vraagstuk. Het feit dat 
de doelstelling niet direct perfect was kwam door het gebrek aan ervaring, gebrek aan inzicht in 
CWI en de motivatie om snel aan de slag te gaan. Een uitgebreidere algemene verkenning van 
CWI en een specifieke verkenning van het aanwezige vraagstuk, door middel van gesprekken 
met meerdere betrokkenen, alvorens aan het onderzoek te beginnen zou achteraf gezien beter 
zijn geweest.

Het theoretisch kader is bewust breed opgezet en was goed te gebruiken bij het analyseren van 
innovatie bij CWI. Wel waren er extra theorieën nodig om het algemene beeld van CWI goed te 
weer te kunnen geven, maar de kennis opgedaan tijdens de studie voorzag hier in voldoende in. 

Het houden van interviews voor het vergaren van data bleek voldoende goede informatie op te 
leveren analyseren van de situatie en het trekken van conclusies. De keuze voor semi-
gestructureerde interviews was goed geschikt om voldoende consistentie in de interviews te 
hebben, maar toch per interview voldoende diepgang in de meest relevante onderwerpen te 
realiseren. Het interviewen van medewerkers van hoger management tot en met operationele 
medewerkers bracht een inzicht in de verschillende invalshoeken.

De conclusies en aanbeveling op basis van het onderzoek komen voort uit een confrontatie van 
de theorie met de praktijk. Het theoretisch kader was goed bruikbaar voor het analyseren van de 
situatie bij CWI. De uitkomsten gaan vooral op de noodzaak tot verder verfijnen van 
innovatieprocessen bij CWI. 

De aanbevelingen lijken veelal eenvoudig te realiseren veranderingen. Echter de vast ingesleten 
gewoontes en processen bij mensen zijn niet eenvoudig te veranderen. Het heeft daarom de 
voorkeur om de veranderingen in samenwerking met alle betrokkenen te realiseren.  

Het uitgevoerde onderzoek was zeer kwalitatief van aard, in de zin dat analyse plaatsvond op 
basis van inzichten en meningen van betrokken. Vervolgonderzoek zal zich kunnen richten op 
een kwantitatieve analyse van innovatie, met name bij landelijke radicale en lokale innovatie. 
Daarnaast was het een breed en dus vrij algemeen onderzoek. Vervolgonderzoek zal zich 
moeten richten op specifieke onderdelen. 
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B. Opzet van het praktisch onderzoek

Onderstaande aangepaste versie van de contingentietheorie geven de bouwstenen van het 
theoretisch kader. De contingentie theorie gaat ervan uit dat de structuur en cultuur van een 
organisatie te ontwerpen zijn. Deze aspecten moeten zo ingevuld worden dat ze goed aansluiten 
bij de (innovatie) strategie en het innovatieproces. 

Bovenstaande aangepaste contingentietheorie geeft in eerste instantie de mogelijkheid de 
huidige situatie te analyseren en eventuele  knelpunten te identificeren. Vervolgens kunnen 
er aan de hand van de knelpunten in de huidige situatie en nieuwe ontwikkelingen binnen de 
verschillende aspecten  aanbevelingen gedaan worden om de fit te verbeteren. De vragen die 
in het onderzoek beantwoord moeten worden zijn:

Huidige situatie innovatie

1. Wat is de strategie in het algemeen?
2. Hoe past innovatie binnen de strategie?
3. Wat is de strategie voor innovatie?
4. In hoeverre worden de doelstellingen gesteld voor innovatie gehaald?

5. Hoe verloopt het top down innovatieproces?
6. Hoe verloopt het bottom up innovatieproces?

7. Welke personen/groepen zijn betrokken bij innovatie?
8. Welke taken voert welke persoon/groep uit?
9. Welke rol vervult welke persoon/groep?

10. Wat is de heersende cultuur?
11. Hoe beïnvloedt de cultuur innovatie- en veranderprocessen?

Conclusie:  

12. Hoe goed sluiten de verschillende organisatie aspecten op elkaar aan?
13. Wat gaat er goed wat betreft innovatie?
14. Wat zijn de knelpunten bij het realiseren van innovatie?

Ontwikkelingen

15. Wat zijn de ontwikkelingen binnen CWI op gebied van omgeving en strategie, (primair) 
proces, structuur en cultuur?

Aanbevelingen

16. Wat zijn op basis van de conclusies over de huidige situatie en de ontwikkelingen binnen 
CWI de aanbevelingen omtrent innovatie vanuit medewerkers?

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn er een twintigtal interviews afgenomen bij 
medewerkers van CWI. De geïnterviewde personen zijn in te delen in verschillende groepen, te 
weten Raad van Bestuur, Stafmedewerkers, Klantgroepmanagers, Medewerkers 
gebruikersplatform en Managers districtkantoor en Vestigingsmanagers. 
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Het doel van de interviews is het verkrijgen van een beeld van de vier aspecten: (innovatie) 
strategie, innovatieproces, structuur en cultuur. Daarnaast zullen er een aantal interviews zijn 
over specifieke innovaties, om inzicht te krijgen hoe innovatie in de praktijk verloopt en wat de 
knelpunten en randvoorwaarden zijn voor een succesvol innovatietraject. In de tabel hieronder is 
aangegeven bij welke groepen welke informatie en kennis van de organisatie zit. Bij het afnemen 
van de interviews is de prioriteit gelegd op de donkere cellen en is er indien mogelijk ook 
aandacht besteedt aan de lichte cellen. Deze verdeling geeft de focus van de verschillende 
interviews. Elk interview werd aangepast aan de prioriteiten in onderstaande tabel. Ook werden 
de interviews kort van tevoren nog aangepast op basis van eerdere interviews en nieuw 
verkregen informatie.

Strategie Proces Structuur Cultuur Praktijkvb.
RvB
KGM
Staf
GP
District
Uitvoering

Voor de interviews is gekozen voor een semi-gestructureerde opzet gebruikt. Er zijn enkele 
vragen die opgesteld breed ingaan op de verschillende aspecten. Al naar gelang de antwoorden 
werd er doorgevraagd op die punten waar de geïnterviewde een goed beeld van, of duidelijke 
mening over, heeft. Het stellen van alle globale vragen draagt zorg voor het krijgen van een 
totaalplaatje, terwijl het doorvragen zorgt voor voldoende verdieping.

In de volgende paragraag wordt het theoretisch kader gebruikt om de onderwerpen per 
hoofdvraag in kaart te brengen. Deze wordt ook visueel weergegeven in het theoretisch kader in 
modelvorm. Na de koppeling van het theoretisch kader aan de onderzoeksvragen wordt de lijst 
met geïnterviewden gegeven.
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Koppeling van het theoretisch kader aan 
onderzoeksvragen 

Welke theorieën helpen bij het beantwoorden van welke onderzoeksvragen? De interviewvragen 
moeten de aspecten die volgens de theorie belangrijk zijn aan de orde stellen. De 
onderzoeksvragen moeten dus gekoppeld worden aan de theorieën. Hieruit kunnen vervolgens 
de interviewvragen afgeleid worden.  

Strategie

1. Wat is de strategie in het algemeen?

o De strategie is operational exellence? Standaard diensten op een optimale manier 
aanbieden in termen van prijs en kwaliteit, waarbij nadruk ligt op een lage prijs en 
toch goede kwaliteit.

2. Hoe past innovatie binnen de strategie? 

3. Wat is de strategie voor innovatie?

o Incrementeel - Radicaal / Strategisch - tactisch - operationeel
o Dienst - Product - proces
o Dienst: nieuwe dienst, nieuwe interface, nieuwe distributiewijze, nieuwe techniek

4. In hoeverre worden de doelstellingen voor innovatie gerealiseerd?

(Innovatie) strategie

5. Wat is het belang van top down innovatie en wat is het belang van bottom up innovatie? 

6. Welk innovatiepatroon moet welke type innovaties opleveren?

o Incrementeel – Radicaal / Strategisch - tactisch - operationeel
o Dienst - Product - proces
o Dienst: nieuwe dienst, nieuwe interface, nieuwe distributiewijze, nieuwe techniek

7. Hoe is de afstemming tussen top down en bottom up innovatie?

Innovatie proces

8. Hoe verloopt het top down innovatieproces?   en
9. Hoe verloopt het bottom up innovatieproces?

o Welke fasen en beslismomenten zijn er te onderscheiden?
 vangen, beoordelen, analyseren, ontwikkelen, implementeren
 Is de feedback naar de indiener en betrokkenen expliciet onderdeel van het 

proces? 
o Welke producten worden er tijdens het proces opgeleverd?

 Ten behoeve van welke beslismomenten?
o Is er expliciet gekozen voor bedrijfsstrategie als uitgangspunt en is de strategie ook 

het uitgangspunt bij de beslismomenten? 
 Kerncompetenties (capabilities) 
 Product markt strategie

Dienst Proces Product
Incrementeel
Radicaal
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o Wordt er bij de beoordeling en planning gekeken naar het geheel aan
innovatieprojecten (de portfolio)?
 Kwantiteit
 Balans in type innovaties 

o Hoe flexibel is het proces?
 Wanneer wordt er afgeweken?
 Waarom wordt er afgeweken?

o Zijn er specifieke campagnes/acties om meningen/ideeën over één onderwerp naar 
boven te halen?

Structuur

10. Welke personen/groepen zijn betrokken bij innovatie?

o Bij wie is innovatie neergelegd? 
 Bij personen, (crossfunctional) teams of interne instituten?

o Hoe groot en formeel is innovatie ingeregeld? 
o Zijn de personen er mee bezig op basis van vrijwilligheid of komt het met de functie?
o Wat is de invloed van informele netwerken binnen de organisatie?

11. Welke taken voert welke persoon/groep uit?

o Hoe is de verdeling van taken en bevoegdheden over de verschillende betrokkenen?

12. Welke rol vervult welke persoon/groep?

o Inventor, champion, sponsor en critic (en eigenaar)

Cultuur

13. Wat is de heersende cultuur? 

o Typering cultuur?
 bureaucratisch - bureaucratisch met menselijk gezicht - relaties en 

samenwerking
o Kenmerken van de ‘Nederlandse cultuur’ bij CWI?

 Prestatiegericht
 Gericht op winnaars
 Statussymbolen

o Kenmerken van de cultuur van publieke organisatie?
 monopolie en dus geen noodzaak tot innovatie?
 Innovatie inzetten als persoonlijk scoren? (Zichtbaarheid, bekendheid en 

prestige)
 Risico vermijdend gedrag?
 Gebrek aan eigenaarschap?

o Hoe scoort CWI op de verschillende cultuur dimensies?
 uitdaging, vrijheid, idee ondersteuning, vertrouwen, dynamiek, speelsheid, 

debatten, risico nemen, conflicten

14. Hoe beïnvloedt de cultuur innovatie- en veranderprocessen?

o Geloofwaardigheid ideeënmanagement?
o Stimuleren van medewerkers?

 intrinsiek
 geloof in succes
 succes levert resultaat
 resultaat ook belonend voor henzelf

 excentriek
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 aanmoediging en beloning in symbool en waarde
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Interview lijst

Naam Functie Specifiek onderwerp

RVB        

Cor Franke Bedrijfsvoering
Andre Timmermans Uitvoering
Hanneke Berben Beleidsaangelegenheden

Staf landelijk

P&K Mirjam van Midden Stafhoofd
Marie Jose Baur Hoofd Product en Innovatie Workshops, Werkmappen 
Danielle Kolmer Programmamanager Multichanneling, E-Intake
Marijke Snijders Projectleider CTC
Manon Fretz Projectleider Route AB

IM Solke Munneke Projectleider CWIS, SONAR, Werk.nl
Henk Geurtsen Informatiearchitect

B&E Michel Labij Stafhoofd ‘Jouw idee voor 2007’

AKA Jacques Janssens Stafhoofd

Com Dirk-Jan Cock Medewerker

FM Jaco den Besten Stafhoofd

Klantgroepmanagers

Rene Horn Klantgroepmanager
Werkzoekenden

Createam

Rolph Dols Klantgroepmanager werkgevers

Gebruikersplatform

Anita vd Stap Vertegenwoordiger procesteam 
in Gebruikersplatform

Uitvoering

District Jacqeus van Willigen Manager districtskantoor Noord
Nico Opstelten Manager districtskantoor 

Midden West

Vesti-
ging

Tinus Geertsma Vestigingsmanager Den Helder

Kees van Bolhuis Vestigingsmanager Apeldoorn

Praktijkvoorbeelden lokale innovatie

Ginny van der Maarel Adviseur (jongerenloket) Speeddaten
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C. Interviewverslagen

In deze bijlage staan de verslagen van de interviews die gehouden zijn met verschillende 
medewerkers van CWI. Niet van alle interviews is er een verslag opgenomen omdat op moment 
van oplevering niet alle interviews door de geïnterviewden gecontroleerd waren. 

Naam: Cor Franke
Functie: Raad van Bestuur

Inleiding

Cor Franke is lid van de Raad van Bestuur en is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering binnen 
CWI. 

(Innovatie) strategie en inhoud

In de eerste jaren na de invoering van de wet SUWI was het voor de verschillende partijen in de 
keten noodzakelijk om eerst intern orde op zaken te stellen. De focus lag op de transformatie van 
de eigen dienstverlening en processen aan de SUWI wetgeving en het inregelen van de 
wettelijke koppelvlakken. 
Nu anno 2006 hebben de partijen ruimte om te werken op de wijze waarop de keten Werk en 
Inkomen zou moeten zijn ingericht. Omdat intern de zaken bij de partijen nu op orde is verschuift 
de aandacht naar samenwerken binnen de keten. De in het begin bewust gecreëerde 
geïnstitutionaliseerde grenzen omwille van uniformiteit, besturing en verantwoording wordt nu 
weer langzaamaan uitgevlakt om te komen tot optimale dienstverlening voor de klant. 

De vestigingsmanagers hebben een zekere vrijheid om op lokaal niveau invulling te geven. Soms 
zijn vestigingsmanagers iets te blij met het franchisemodel en leven ze in een ‘splendid isolation’. 
Ze kijken alleen nog maar naar hun eigen vestiging en vergeten dat ze onderdeel zijn van CWI. 
Vestigingmanagers moeten wel ondernemend zijn om de ruimte binnen de kaders optimaal in te 
vullen, maar het zijn geen ondernemers die alles zelf kunnen bepalen. 

Voor vestigingen moet het ‘kaizen’ begrip gelden, continue verbetering in kleine stapjes die 
uiteindelijk wel leiden tot grote verbetering in de resultaten op de langere termijn. Omdat de 
vestigingen het directe contact met de markt hebben kunnen ze daarnaast ook reactie geven op 
de marktoriëntatie, de product/markt combinatie, etc. De vestigingen hebben inzicht in de 
effectiviteit van het beleid en de toepasbaarheid van instrumenten. 

De Raad van Bestuur komt zelf ook vaak met ideeën voor veranderingen. Deze komen vaak 
voort uit contacten in de omgeving van CWI met werkgeversorganisaties, cliëntenraad, politiek en 
andere uitvoerders.

Innovatieproces

Niet specifiek behandeld.

Structuur

De Klantgroepmanager (KGM) vervult een scharnierrol binnen CWI en vertegenwoordigt de klant. 
Door de komst van de KGM is er nu één regie over elk klantproces en is de verantwoordelijkheid 
voor de inhoudelijke juistheid ervan neergelegd bij één persoon. 

Cultuur

Het Not Invented Here syndroom is sterk aanwezig binnen CWI. De nadruk op het unieke van de 
eigen vestiging leidt ertoe dat zowel het delen als het ontvangen en gebruiken van ideeën niet 
plaats vindt. Een voorbeeld is het SONAR project. Tijdens de pilot in Harderwijk is SONAR 
ingericht naar de eisen en wensen van de vestiging en de adviseur. Toen er vervolgens een pilot 
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opgezet werd in elk district kwamen er vele nieuwe eisen en wensen naar boven die soms in 
tegenspraak waren met die van Harderwijk. 

De grote resultaatgerichtheid heeft zowel een dwingend als een remmend effect. De KPI die  
prioriteit krijgt dwingt de vestigingsmanager om deze KPI extra aandacht te geven en eventueel 
op het onderwerp van de KPI innovatief te zijn. Het remmende zit hem in het feit dat er meestal 
maar oog is voor één of enkele punten die op dat moment prioriteit genieten. De onderwerpen 
waarop de vestigingen in termen van  KPI’s reeds een voldoende scoren behoeven geen 
aandacht meer. 

Voor slecht draaiende vestigingen wordt er ruimte gecreëerd om een verbeterplan op te zetten en 
uit te voeren. Voor goed lopende vestigingen is aan het uitproberen van nieuwe dingen altijd een 
risico verbonden. Als een experiment verkeerd uitpakt en de resultaten negatief beïnvloedt dan 
wordt een vestiging hierop afgerekend middels de balanced scorecard. Een oplossing hiervoor is 
om het management contract naar aanleiding van een experiment aan te passen. 

Het geven van ruimte is een belangrijke voorwaarde voor het ontplooien van initiatieven bij 
medewerkers. Dit zie je ook terug bij het two job systeem, waarbij een vestigingsmanager 
bijvoorbeeld ook de rol van districts klantgroepmanager op zich neemt. De vestigingsmanager wil 
dit alleen als hij voldoende ruimte krijgt in de vorm van extra ondersteuning (taakontlasting) op 
zijn eigen vestiging. 

Er zijn twee soorten medewerkers, de adaptieve en de niet adaptieve. Daarnaast is er soms een 
cultuur van naar boven kijken, wachten op wat er aangeleverd of opgedragen wordt van bovenaf. 
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Naam: Hanneke Berben
Functie: Raad van Bestuur

Inleiding

Hanneke Berben is een van de vier leden van de Raad van Bestuur. Haar portefeuille bestaat uit 
arbeidsmarkt (stafafdeling AKA), productinnovatie  en kwaliteit (stafafdeling P&K), communicatie 
(stafafdeling communicatie), werk.nl en het algemeen keten overleg (AKO). Productinnovatie is 
eigenlijk gewoon innovatie, het project Route AB en CWIS valt hier bijvoorbeeld ook onder.

(Innovatie) strategie en inhoud

CWI is een uitvoeringsorganisatie, dat betekent dat het beleid opgesteld wordt door het ministerie 
SZW.  Vanuit CWI wordt er wel geadviseerd op basis van kennis van de arbeidsmarkt en 
signalering van trends. 
Uitvoering van SZW beleid houdt in dat politieke visie moet worden omgezet naar 
uitvoeringsbeleid. Als het beleid voorschrijft dat de focus moet liggen op jongeren dan vult CWI 
dat in door bijvoorbeeld jongerenloketten in te richten en speciale workshops te ontwikkelen. De 
structuur en de wijze van uitvoeren bepaald CWI zelf.
Een ander voorbeeld is de opdracht van SZW om mensen uit een uitkering te halen en/of te 
houden. CWI constateert een (kwalitatieve) frictie op de arbeidsmarkt en tegelijkertijd een 
ontwikkeling in het gebruik van competenties in het onderwijs. Hierop inspelend start CWI met het 
opzetten van competentie test centra met als doel het beter kunnen bemiddelen van 
werkzoekenden en hen dus uit de uitkering te halen en/of te houden. 

De formatie van CWI is niet stabiel, omdat deze altijd afhankelijk is van de conjunctuur. Wel is er 
een constante druk (bezuinigingen) om efficiënter te werken en dus om innovatief te zijn. 
Ministerie SZW is sowieso sterk op financiën gericht, zo is het moeilijk om voor specifiek beleid 
voor ouderen specifiek extra budget te krijgen, terwijl deze groep toch echt een groot knelpunt is. 

CWI zit aan de voorkant van het ketenproces en heeft hierdoor een hoge sense of urgency als 
het gaat om veranderingen en innovaties. Het vele en directe contact met klanten geeft een goed 
beeld wat en waar er veranderd moet worden. 

Innovatie zoals CTC (Competentie Test Centra) en CWIS (CWI service) worden op het 
hoofdkantoor bedacht en komen niet vanuit de uitvoering. De reden hiervoor is dat bijvoorbeeld 
CTC vooral verder in de toekomst ligt (in ieder geval toen er mee begonnen werd) en daardoor 
moeilijker door de uitvoering bedacht kan worden. Notities met ideeën en ontwikkelingen komen 
in principe van P&K, IM en AKA. Via het Gebruikers Platform komen er vooral ideeën om 
processen te verbeteren. Deze hoeven niet altijd bij de Raad van Bestuur terecht te komen.

Ontwikkelen van instrumenten, het verbeteren van processen en alles wat te maken heeft met 
direct klantcontact komt wel vanuit de uitvoering. 

Innovatieproces

De implementatie van een verandering in de uitvoering duurt vaak langer dan gepland en 
gewenst. De uitvoering neemt veel tijd voor het overleggen over en het invoeren van de 
verandering. Omdat veel veranderingen afhankelijk zijn van elkaar betekent dit dat alle 
veranderingen op het programma vertraging op lopen. De sense of urgency is bij het Raad van 
Bestuur en het hoofdkantoor hoger dan bij de uitvoering. 

CWI is erg pragmatisch, alles wordt gewoon opgepakt. Dit wordt mede veroorzaakt doordat er 
druk wordt uitgeoefend vanuit het ministerie en de keten om zaken snel aan te pakken en omdat 
er voor veel veranderingen het momentum erg belangrijk is. 

Het innovatieproces bestaat uit drie fasen, het voortraject, de uitwerking en de implementatie. De 
staf en de uitvoering worden in ieder geval altijd betrokken bij de uitwerking en de implementatie 
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van een innovatie. Diegenen die betrokken zijn van de staf en uitvoering zouden ook de 
ambassadeurs van de verandering moeten zijn, maar ze pakken deze rol niet altijd op. 

Een concreet voorbeeld van een innovatieproces is het proces dat CTC heeft doorlopen:
 Aanleiding 

o er werd frictie voorzien op de arbeidsmarktfrictie 
o competenties kwamen op in het onderwijs 

 Besluit van de Raad van Bestuur om competenties te onderzoeken
o AKA kreeg de opdracht om een startnotitie te schrijven

 Startnotitie schrijven
o notitie met het voorstel voor 3 programma lijnen, waaronder CTC

 Consulteren van vestigingsmanagers
 Besluit tot opstarten van het project en het aanstellen van projectleider
 Voor de programmalijn CTC

o beproeven van CTC bij 4 vestigingen (1e helft 2005)
 wat betekent het voor de klant, voor de medewerker, voor de kennis en 

kunde van de medewerker
o Besluitvorming Raad van Bestuur

 beproeven bij 6 extra vestigingen (2e helft 2005)
o Besluitvorming Raad van Bestuur

 uitrollen bij 32 grote vestigingen (1e helft 2006)
o Besluitvorming Raad van Bestuur

 uitrollen bij alle vestigingen (2e helft 2006)

De geografische spreiding van districten en vestigingen belemmert de communicatie. Daarbij is 
het sowieso al moeilijk om het waarom van projecten en de samenhang tussen de projecten 
goed uit te leggen. Er is ook altijd een spanning tussen het gespreid invoeren van veranderingen 
en het momentum voor een verandering. 

Structuur

Niet expliciet behandeld.

Cultuur

Vestigingen leren niet makkelijk van elkaar. Ten eerste denken ze vaak vanuit eigen belang 
omwille van de KPI’s en de eigen werkgelegenheid. Ten tweede wordt de eigen situatie vaak als 
uniek bestempeld, terwijl sommige thema’s zoals jongeren en allochtonen toch wel bij veel 
vestigingen hetzelfde is. Ten derde is er meer affiniteit met de lokale (keten)partners dan met 
andere vestigingen. Toch zijn veel vestigingsmanagers wel enthousiast om bij andere vestigingen 
te kijken. Tenslotte is het Not Invented Here syndroom duidelijk aanwezig. 

Het klantgericht denken bij CWI is eigenlijk pas net begonnen, de KPI klanttevredenheid gaat nu 
zwaarder meetellen in de benchmark. 
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Naam: Mirjam van Midden
Functie: Stafhoofd Product en Kwaliteit

Inleiding

Mirjam van midden is directeur van de stafafdeling Product en Kwaliteit, de afdeling die 
verantwoordelijk is voor het beleid en de invulling van de dienstverlening die CWI biedt aan 
klanten. De afdeling geeft invulling aan de vijf K’s: klant, kanalen, kwaliteit, kennis (content) en 
keten. 

De afdeling is opgedeeld in vijf delen die gezamenlijk het proces van ontwikkelen, beheren en 
toetsen invullen. Product en Innovatie (P&I) houdt zich bezig met het vernieuwen van 
instrumenten en andere innovaties. Dit is een relatief kleine club, daar is bewust voor gekozen 
omdat een project uiteindelijk vaak door een aparte projectleider wordt uitgevoerd.
Content Management Organisatie (CMO) houdt zich deels bezig met ontwikkeling, deels met 
uitvoering en deels met interne organisatie. CMO is verantwoordelijk voor Werk.nl (het 
paradepaardje van CWI) dat gebruikt wordt door zowel adviseurs (voor matching) als  klanten. 
Daarnaast is het ook verantwoordelijk voor het publiceren van het intranet. 
Het beheer van de werkprocessen is de verantwoordelijkheid van procesbeheer en heeft een 
directe link met ICT beheer. 
Het team kwaliteit houdt zich bezig met het (helpen) opzetten van kwaliteitssystemen bij 
vestigingen en en het uitvoeren van audits bij vestigingen en het uitvoeren van 
tevredenheidsmetingen bij werkgevers en werkzoekenden. 
Het team B&O (nu eigenlijk BO&C) is verantwoordelijk voor de authentieke lijst met beroepen en 
opleidingen, welke momenteel wordt uitgebreid met competenties. 

De spanning tussen P&K (die dingen faciliteert, en vanuit wetgeving vertaalt en aanbiedt) en de 
uitvoering is natuurlijke spanning en is op zich geen probleem. De vraag vanuit de uitvoering voor 
aanpassingen en veranderingen is groot, maar releasebeheer zorgt dat er altijd enige vertraging 
optreedt bij het voldoen aan de vraag. 

(Innovatie) strategie en inhoud

Echte innovaties zijn bijvoorbeeld de invulling van multichanneling en het opnemen van de WWB 
en WSW in het takenpakket van CWI.

Voor de vestigingen geldt vrijheid in gebondenheid. Er worden kaders meegegeven aan de 
vestigingen waarbinnen ze verder de vrijheid hebben. Eigenlijk zijn de kaders alleen de prestatie 
indicatoren, alles is geoorloofd zolang het de taak- en doelstelling maar ten goede komt. Een 
voorbeeld van een innovatie binnen een vestiging is het opzetten van een klantvolgsysteem in 
district Zuid West. 

Naast innovatie zijn er ook structurele (continue) veranderingen binnen CWI. Dit zijn 
veranderingen aan werkprocessen, werkinstrumenten en kennis. P&K bouwt en onderhoud een 
toolkit van instrumenten die ingezet kunnen worden door de uitvoering. 

Innovatieproces

Omdat P&K verantwoordelijk is voor de dienstverlening komen alle projecten altijd samen bij 
P&K. 

P&K houdt zich bezig met het bedenken en uitwerken van de instrumenten voor de uitvoering, de 
implementatie wordt door de districten (team processen) gedaan.Hoe een instrument precies 
wordt ingezet is de verantwoordelijkheid van het district en de vestiging. In elk district is er een 
team procesbeheer (en andere staven) die directe ondersteuning kan bieden aan een vestiging. 
Een voorbeeld is de groepsgewijze dienstverlening die door P&K is opgepakt. Vanuit het hele 
land zijn workshops opgehaald, uitgewerkt en vervolgens gepubliceerd aan alle vestigingen. 
Daarnaast zijn de workshops ook gefilterd en zijn de meest bruikbare verder uitgewerkt. Deze 
worden nu ook beheerd door P&K. Het stimuleren van het gebruik van deze workshops ligt 
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echter bij de klantgroepmanager, van wie het idee om alle workshops inzichtelijk te maken in 
eerste instantie ook afkomstig was. 

De toolkit met instrumenten is aan continue aanpassing onderhevig. Aan de ene kant zorgt de 
wisselende cultuur voor verandering aan de vraag naar instrumenten en anderzijds zijn er ook 
politieke stokpaardjes die invloed hebben. 

De veranderingen worden gecommuniceerd middels de weekmail die naar alle districten en 
vestigingen gaan. De Raad van Bestuur of de klantgroepmanager beoordeelt een verandering 
altijd voordat deze gecommuniceerd wordt. 

De benchmark tussen vestigingen is een manier te stimuleren dat vestigingen van elkaar leren. 
Leren gebeurt echter nooit één op één, er is altijd een eigen lokale situatie. Ook is er een 
vestigingsscan die een vestiging doorlicht om vervolgens prioriteiten te kunnen bepalen. Deze 
scan wordt uitgevoerd door de districtsstaf. 

Structuur

Ideeën komen via allerlei kanalen aanvliegen. Het uitvragen van ideeën mag wel wat meer 
gestructureerd gebeuren. Nu zit er overlap tussen het gebruikersplatform en het districtsplatform. 

De grootte van een project bepaald welke implementatievorm er gekozen wordt; of via de lijn 
(onder andere structurele veranderingen) of via een projectstructuur.   

Cultuur

De competenties van vestigingsmanager bepalen in sterke mate de innovatie op een vestiging. 

Directe ondersteuning (face to face) werkt veel beter dan schriftelijk mededelen.
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Naam: Marie Jose Baur
Functie: Teamhoofd Product en Innovatie

Inleiding

Marie Jose Baur is teamhoofd van Product en Innovatie, het team van Product en Kwaliteit 
verantwoordelijk is voor de ontwikkeling dienstverleningsconcepten en instrumenten. 

(Innovatie) strategie en inhoud

De kaders voor de uitvoering worden gevormd door de Meibrief van de Minister, het jaarplan en 
de prestatie indicatoren. De prestatie indicatoren zijn uiteindelijk leidend. Als het jaarplan prioriteit 
zet op ouderen, maar hier is middels de prestatie indicatoren niet of moeilijk op te scoren, dan 
geven de vestigingen ouderen geen prioriteit. 

Product en innovatie is bezit met het ontwikkelen van dienstverleningsconcepten en het 
ontwikkelen van instrumenten. Dienstverleningsconcepten moeten ontwikkeld en aangepast 
worden aan de hand van veranderingen in wetgeving of van veranderende inzichten en 
mogelijkheden. P&I zet de nieuwe regelgeving om in dienstverleningsconcepten en nieuw 
instrumentarium. Voorbeelden van nieuwe concepten door verandering in regelgeving zijn ‘een 
aanspreekpunt voor de klant’, ‘geïntegreerde ketendienstverlening,de poortwachtertoets en 
invoering van risicogestuurd handhaven. 
Afspraken binnen de keten (AKO) omtrent onderwerpen als multichanneling en DKD kunnen ook 
leiden tot een nieuw of aangepast dienstverleningsconcept binnen CWI. 

Bij de dienstverlening wordt gebruik gemaakt van instrumenten. Als een dienstverleningsconcept 
ontstaat of verandert is doorgaans ook een vernieuwing van instrumenten nodig. Naar aanleiding 
van dienstverleningsconcept werkzoekenden, multichanneling en DKD is bijvoorbeeld het 
klantportfolio in ontwikkeling.

Andere voorbeelden van instrumenten zijn workshops, competentie kaartspelen,  Kansverkenner 
op werk.nl. 

Innovatieproces

Als P&I bezig is met een dienstverleningsconcept vindt er tegelijkertijd een ronde voor toetsing en 
feedback bij andere stafafdelingen plaats. Bij andere staven moet vaak weerstand overwonnen 
worden, omdat deze niet ingericht zijn op innovatie. P&I heeft soms de rol van adviseur en soms 
ook de rol van projectleider. 

Als er een prototype ontwikkeld is wordt dit bij voorkeur ter toetsing voorgelegd aan een 
klantenpanel en een adviseurpanel. 

Bij P&I kunnen voorstellen tot innovatie op drie manieren worden tot stand komen. Via de Raad 
van Bestuur, vanuit een vraag van de uitvoering en  op eigen initiatief. 

De klantgroepmanager vertegenwoordigt de uitvoering en een wens van de uitvoering via een 
klantgroepmanager bij P&I. Als er een verzoek vanuit de uitvoering niet via de 
klantgroepmanager binnen komt dan wordt deze altijd alsnog geconsulteerd.  

P&I loopt vaak vooruit op de troepen en juist daarom is ook het zelf pushen van een voorstel en 
zelf zoeken naar budget belangrijk. Een voorbeeld is het project werkmappen/e-portfolio, dat in 
eerste instantie niet door het klantgroepmanagement als haalbaar of gewenst werd geacht, maar 
dat nu toch zijn beslag heeft gekregen. Een ander voorbeeld is de kansverkenner voor 
werkzoekenden. 

Op het moment dat er budget moet komen voor een project ligt de besluitvorming altijd bij de 
Raad van Bestuur. 
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Het uitproberen van een innovatie gebeurt vaak ook met behulp van een pilot. Vestigingen zijn 
vaak enthousiast en welwillend om als pilot vestiging te fungeren. De aandacht voor en 
medewerking aan een pilot wordt nog wel eens ondermijnd door de komst van nieuwe prioriteiten 
voor de uitvoering. Door nieuwe prioriteiten verschuift de focus van een vestiging geheel naar het 
vervullen ervan en raakt de pilot ondergeschikt. Dit leidt tot het onvoldoende testdata en 
feedback op de innovatie waardoor besluitvorming aan de hand van de pilot moeilijk wordt. Dit is 
bijvoorbeeld gebeurd bij de pilot van werkmappen, waarbij de pilot ondermijnd werd door de extra 
aandacht die de vestiging(en) plots moesten geven aan de implementatie van e-intake. 

Gezien de rol van P&I zou het zo moeten zijn dat P&I op de hoogte is van en overzicht heeft over 
alle innovatie. Echter dit overzicht ontbreekt en het komt voor dat projecten elkaar niet kennen 
terwijl er onderling raakvlakken zijn of overlapping is.

Het stafhoofdenoverleg heeft als functie om te overleggen over de strategische projecten en 
daarnaast het bekend maken van alle staven met alle projecten. Echter, het gewenste overzicht 
over alle projecten is ook hier nog niet aanwezig, omdat niet alle projecten in het 
stafhoofdenoverleg komen. Momenteel wordt wel het doel en de bijbehorende werkwijze van het 
overleg opnieuw bekeken om tot verbeteringen te komen. 

Overzicht over lokale innovatie is ook niet aanwezig, dus ontbreekt overzicht over innovatie in zijn 
geheel. Er zijn vele kanalen waar ideeën vandaan komen en verschillende manieren waarop ze 
een vervolg krijgen. CWI is nog zoekende om de communicatie omtrent innovatie goed in te 
regelen. 

Structuur

De Raad van Bestuur beslist altijd over een voorstel voor een project en belegt het, indien 
goedgekeurd, vervolgens ook binnen de organisatie. Welke projecten er uitgevoerd gaan worden 
en door wie wordt niet altijd goed gecommuniceerd. 

Op het moment wordt er gewerkt aan het beter verbinden van ontwikkeling van AKA, IM en P&K. 
Onder meer het stafhoofdenoverleg wordt opnieuw vorm gegeven, in ieder geval zullen altijd de 
klantgroepmanagers deel moeten nemen.  De4 afstemming tussen P&I en AKA krijgt ook meer 
aandacht

Cultuur

CWI is zeer resultaatgericht ingesteld, het gebruik van en de nadruk op prestatie indicatoren is 
misschien nu wel wat te groot. Hiierdoor wordt niet meer goed gekeken naar wat een lant nodig 
heeft en welke dienstverlening daar het beste bij past.
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Naam: Marijke Snijders
Functie: Projectleider CTC

Inleiding

Marijke Snijders is sinds 1 maart projectleider van het CTC project. Voorheen was ze hoofd van 
de afdeling P&K en daarvoor was ze betrokken bij het opzetten van de afdeling IM. 

(Innovatie) strategie en inhoud

Niet specifiek behandeld.

Innovatie proces

Competentie Test Centra 
Het project is gestart binnen AKA om drie redenen. Ten eerste heeft AKA de signalen 
opgevangen dat competenties een belangrijke rol gaan spelen binnen opleidingen en branches, 
ten tweede heeft het al expertise op het gebied van erkenning van certificaten en ten derde had 
het de kennis en het netwerk om het project op te starten. De verantwoordelijkheid voor het 
project wordt nu gedeeld door AKA en P&K. 

In de beginfase was het technische aspect leidend; de nadruk lag op het ontwikkelen van 
competentietesten en de wijze waarop de testen uitgevoerd moesten worden. Tijdens de huidige 
fase (2e kwartaal 2006) van het project komen ook alle andere aspecten aan de orde en wordt er 
al doende geleerd:

 hoe een CTC in te richten bij de vestiging?
 hoe het past in de dienstverlening; hoe de vertaling te maken van testresultaten naar 

arbeidsmarktsituatie en plan van aanpak voor werkzoekende?
 wat is (dus) het gevolg voor de gewone adviseurs en welke training, coaching on the job 

en intervisie is er nodig?
 Welk type medewerkers hebben we nodig voor het CTC?

In eerste instantie is er in 2005 een pilot uitgevoerd bij 4 vestigingen en is na verloop van tijd het 
aantal pilot vestigingen uitgebreid naar 13 eind 2005. Een tweede stap was het uitrollen van CTC 
naar nog 29 vestigingen om bij alle grote vestigingen een CTC te hebben. Uiteindelijk is besloten 
om nu ook de overige vestigingen te voorzien in een eigen CTC. 

Tijdens het gehele proces heerste er een gewoon doen mentaliteit, die ook door de Raad van 
Bestuur werd gestimuleerd. 

De fasen van invoering in 2006 kenmerken zich door intensieve communicatie met 
vestigingsmanagers en districten, waarbij er niet alleen sprake  is van informeren, maar ook van 
betrekken. De vestigingsmanagers zijn zelf verantwoordelijk voor de implementatie, maar geven 
ook veel feedback, waar het district of landelijk projectteam snel op reageren. Zo wordt op alle 
vestigingen een goede mix van uniformiteit en lokale inrichting gerealiseerd en wordt de 
implementatie gedragen door de vestigingsmanager. De conclusie is dat er tegelijkertijd sprake is 
van een ontwikkeltraject en een implementatietraject. 

De tijd en moeite die het kost om CTC in te richten en te gaan gebruiken vinden de vestigingen 
niet een probleem, omdat er sterke behoefte is vanuit zowel de klant als de adviseur aan juist 
inzicht in competenties en het gebruik ervan bij bemiddeling. 

Voorkomen moet worden dat iedere vestiging zelfstandig oplossingen gaat bedenken voor voor 
zaken die prima standaard geregeld kunnen worden. Als er in functionaliteit niet of onvoldoende 
voorzien wordt dan regelt een vestiging zelf een, mischien minder gewenste, oplossing. Projecten 
moeten ook van de expertise van afdelingen gebruik maken in plaats van zelf alles te doen. Zo 
worden er door het project voor registraties zelf excell sheets gebouwd, omdat Sonar de 
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registratie nog niet ondersteunde, in plaats van IM in te schakelen Inmiddels is via IM vanaf 1 
april registratie in SONAR geregeld.

Algemeen
De voorfase van project loopt niet volgens een vast stramien. Een idee zingt doorgaans een tijdje 
rond binnen en/of buiten CWI totdat er een besluit wordt genomen door de Raad van Bestuur. 
Binnen CWI rondzingen betekend het betrekken van verschillende staven voor advies over of 
analyse van het idee. De afdeling IM en  de afdeling P&K kennen al wel meer gestructureerde 
aanpakken.

De Raad van Bestuur maakt van een idee of notitie een officieel project. Als er goedkeuring komt 
voor een plan of project dan maken afdelingen middelen vrij of gaan het op zoek naar budget. De 
Raad van Bestuur belegt het project officieel binnen de organisatie.

Bij de besluitvorming en timing van projecten spelen een hoop dingen een rol. Zo is er druk van 
buitenaf door de politiek en de media. Daarnaast is er strategische druk vanuit de Raad van 
Bestuur. De beschikbaarheid van middelen is ook van belang. Verder zit CWI vast aan een 
jaarlijkse begroting en is het voor extra budget afhankelijk van het ministerie SZW. Tenslotte is 
ook de beschikbaarheid van capaciteit binnen CWI zelf een factor. 

Er vindt een verschuiving plaats van de verantwoordelijkheid voor implementaties van landelijk 
naar districten en vestigingen. Landelijk worden  de kaders en termijnen bepaald, de operationele 
details worden ingevuld door district en vestiging. 

Een verandering wordt vaak gedragen door een kluwen van medewerkers over verschillende 
afdelingen heen, er ontstaat een soort matrix structuur. Zo wordt CTC gedragen door een 
(officieus) team van mensen van AKA, P&K en IM. 

Bij CWI worden er vaak veel projecten tegelijk uitgevoerd; én, én, én. De projecten zijn verspreid 
over de verschillende stafafdelingen, net als beleidsontwikkeling trouwens. Uiteindelijk komt alles 
wel bij de Raad van Bestuur terecht. Prioriteiten die gesteld worden zijn echter lastig voorrang te 
geven omdat de capaciteit al ten volle benut wordt. 

Structuur

CWI kent niet een eigen ontwikkelingspoot, maar ontwikkeling ligt verspreid over de verschillende 
staven. Met name bij P&K, AKA en IM vindt er  innovatie plaats. Daarnaast wordt ook beleid 
ontwikkeld op basis van signalen vanuit klantgroepmanagement. Uiteindelijk komt wel alles wat 
betreft ontwikkeling en beleid samen bij de Raad van Bestuur. 

Na afloop van het project Competentietestcentra komt de verantwoordelijkheid voor diverse 
aspecten van CTC binnen de reguliere organisatie te liggen. Zo zal het beheer van 
werkprocessen komen te liggen bij het team procesbeheer van P&K.

Cultuur

Niet specifiek behandeld

Slotopmerking:
CWI is een uitvoeringsorganisatie en is dus ingericht om uit te voeren en niet om in de eerste 
plaats om beleid te ontwikkelen. De vraag is dus wat de specifieke positie van een ZBO (specifiek 
van CWI) ten opzichte van het ministerie is, met name op het gebied van innovatie.
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Naam: Manon Fretz
Functie: Teamlid Productontwikkeling en Innovatie, projectleider Route AB

Inleiding

Manon Fretz is onderdeel van het team Product en Innovatie van de afdeling Product & Kwaliteit.  
In 2005  was ze projectleider van Route AB, wat ook het specifieke onderwerp van het gesprek 
was. 

(Innovatie) strategie en inhoud

Het project Route AB is verantwoordelijk voor het uitwerken en invoeren van een nieuwe insteek 
van het werkzoekenden proces. Het uitgangspunt voor het werkzoekende proces was dat CWI 
een   maakt van de kansen van de werkzoekende om werk te vinden,  en deze kansen uitdrukt in 
4 fasen:

Fase 1: naar verwachting vindt de werkzoekende binnen een half jaar een baan
Fase 2: naar verwachting heeft de werkzoekenden een reïntegratietraject van maximaal een jaar 
nodig om een baan te vinden.
Fase 3: naar verwachting heeft de werkzoekende een reïntegratietraject van maximaal 2 jaar 
nodig om een baan te vinden.
Fase 4: naar verwachting gaat reïntegratie van de werkzoekenden langer dan 2 jaar duren.  

Het nieuwe uitgangspunt is “alle werkzoekenden kunnen werk zoeken (ongeacht of dat binnen 
een half jaar resulteert in het vinden van een baan),tenzij er sprake is van ernstige persoonlijke 
belemmeringen”, 

De fasering waarmee tot nu toe mee gewerkt werd bestond uit vier fasen waaraan een klant 
toebedeeld kon worden. De fasering regelde dat klanten of onder de verantwoordelijkheid  van 
CWI of onder de verantwoordelijkheid van UWV of gemeente toegewezen werd. Er was sprake 
van volgtijdige dienstverlening, eerst dienstverlening door CWI en dan eventueel door UWV of 
gemeente. 

De nieuwe werkwijze, Route AB, kent slechts twee routes die een werkzoekende kan volgen. 
Route A, de werkzoekende kan werk zoeken en krijgt dienstverlening van CWI in overleg met en 
in samenwerking met UWV en gemeente om een baan te vinden. Route B, de werkzoekende kan 
niet direct werk zoeken en gaat voor reïntegratie naar het UWV of de gemeente. De Route AB 
aanpak kenmerkt zich dus door gelijktijdige dienstverlening van de ketenpartners.

De verandering naar Route AB is heeft impact op de uitvoeringspraktijk binnen de SUWI keten, 
want:

 De huidige financiering binnen de keten is  mede gebaseerd  op het faseringsstelsel,
 fasering is wettelijk geregeld, dus er  moet draagvlak zijn voor een wetswijziging
 het primaire proces verandert: de dienstverlening binnen de keten verschuift van 

volgtijdige naar gelijktijdige dienstverlening
 het raakt het ketenproces, op landelijk en lokaal niveau 


Innovatieproces

Bij het project Route AB is eerst de visie en  een klantbenaderingsconcept ontwikkeld Op basis 
daarvan zijn vervolgens binnen pilotvestigingen methodieken en instrumenten t..b.v. de 
dienstverlening aan werkzoekenden aangepast  c.q. nieuw ontwikkeld en beproefd De 
instrumenten zijn bijvoorbeeld workshops en de werkmap. 

Het innovatieproces liep stapsgewijs als volgt:
 idee ontstaat
 notitie (naar de Raad van Bestuur voor besluitvorming 
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 schrijven van een plan van aanpak met meer details en afbakening 
 besluitvorming door Raad van Bestuur
 uitvoeren van pilots bij experiment vestigingen (nu één per district, maar dit verschilt per 

project) 
 notitie over aan alle landelijke stafafdelingen voor impactanalyse m.b.t. landelijke 

implementatie AB routering.  De betrokkenheid van de uitvoering werd geborgd door de 
klantgroepmanagers

 landelijk regelen randvoorwaarden voor route AB (met name op gebied van lokale 
ketensamenwerking)

 wachten op aanpassingen in de wet voordat er officieel kan worden overgegaan op Route 
AB

Het project loopt nu twee jaar waarin al het voorwerk is gedaan. Landelijke invoering van 
routeren is pas mogelijk als de wet wordt aangepast. De onder de vlag van route AB ontwikkelde 
methodieken en instrumenten kunnen wel geïmplementeerd worden.Draagvlak voor de manier 
van werken werd voornamelijk gecreëerd door intensief te communiceren. Er was overleg met de 
CWI raad, de vestigingsmanagers en districtsstaf tijdens districtsbijeenkomsten Andre 
Timmermans en het projectteam tijdens de roadshows langs elk district de lijn geïnformeerd over 
de ontwikkelingen rondom route AB.  Een belangrijk punt bij de communicatie is de aandacht 
voor de invloed van AB routering op de prestatie indicatoren voor vestigingen.
Daarnaast is Bij de communicatie is  belangrijk om te vertellen welke stappen er worden 
genomen en wie bij welke stap betrokken is,en om duidelijk te vertellen hoe de feedback van 
betrokkenen verwerkt is. 

Het duurt lang voordat er draagvlak voor een verandering ontstaat en loopt het projectteam voor 
de troepen uit. Tot op het moment dat er (vrij plots) een kanteling ontstaat sommige  
veranderingen  niet snel genoeg doorgevoerd kan worden. 

Er is bij innovatie altijd afstemming nodig met UWV en de gemeenten. De afstemming met 
gemeenten vraagt speciale aandacht omdat gemeenten autonoom zijn en derhalve geen 
“landelijk hoofdkantoor” kennen.   

Structuur

Het project werd gedragen door P&K, maar betrokkenheid van alle staven was noodzakelijk. 
Toch was er van daadwerkelijk werken als crossfunctional team niet echt sprake. De prioriteit ligt 
bij elke staf vaak anders en medewerking is vaak afhankelijk van een persoonlijk netwerk, 

Cultuur

De weerstand tegen de verandering had in eerste instantie te maken met de verruiming van de 
klantengroep, als gevolg van de nieuwe routering. In principe was hier geen capaciteit voor 
ingeruimd en dus vroegen vestigingen zich af hoe zij deze extra klantgroep zouden kunnen 
opvangen. De essentie van AB routeren is echter dat de ketenpartners gezamenlijk 
verantwoordelijkheid nemen voor de dienstverlening aan alle werkzoekenden.  Daarnaast is het 
veranderen van een principe (uitgangspunt) altijd moeilijk. Vaak ook hoor je dat het voorstel/idee 
heel mooi is, maar….
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Naam: Henk Geurtsen
Functie: Informatie architect IM

Inleiding

Henk Geurtsen is als informatie architect werkzaam bij de stafafdeling Informatie Management. 
Zijn functie is het bewaken van de samenhang omtrent informatie, applicaties en infrastructuur. 
Als informatie architect zit hij in de ‘staf’ van informatie management en is hij actief op alle vier de 
lagen, de business, de informatie, de applicatie en de infrastructuur. 

(Innovatie) strategie en inhoud

CWI is er veel aangelegen om goed in beeld te komen bij politiek, ketenpartners en anderen 
omdat het zijn bestaansrecht moet verantwoorden. Om CWI neer te zetten is er in de beginjaren 
veel geïnnoveerd, vooral ook op het gebied van ICT. Automatisering en standaardisatie worden 
binnen de uitvoering, maar ook de stafafdelingen, ingezet om kosten te besparen. 

Innovatieproces

Bij de verschillende stafafdelingen heeft iedereen wel ideeën hoe dingen beter kunnen en gaat 
iedereen ook met zijn ideeën aan de slag. Dit gebeurt zowel via het ‘vaste’ proces via 
stafhoofdenoverleg en Raad van Bestuur, als via een zelf gekozen aanpak. Zo kan het zijn dat 
men op eigen budget een tijd verder kan, of dat er rechtstreeks goedkeuring gevraagd wordt aan 
(een van de leden van) de Raad van Bestuur.

Er is dus geen vast innovatieproces, vooral het eerste deel van het proces (initiatie en uitwerking) 
is niet goed gedefinieerd. Het gevolg hiervan is dat IM soms wel vroeg wordt betrokken bij een 
idee/project, maar vaak ook niet. Keuzes in de business worden hierdoor soms al gemaakt, 
zonder dat de mogelijkheden en onmogelijkheden van de ICT echt duidelijk zijn. Als architect is 
er hierdoor veel werk te doen als projecten al gestart zijn, om alsnog ICT kaders en standaarden 
te communiceren en te handhaven. De nadruk zou moet liggen bij de projectinitiatie en het tijdig 
meedenken om de  (ICT) kaders waarbinnen het project de ruimte heeft te bepalen. 

Op het gebied van innovatie zou CWI meer met doelstellingen moeten werken en hierop ook 
moeten sturen. Nu komt het voor dat de echte waarom vraag bij een project pas gesteld wordt als 
een innovatie geïmplementeerd wordt, bij ‘confrontatie’ bij met uitvoering. 

Voor de besluitvorming over en sturing van projecten is het stafhoofden overleg opgezet. Tot op 
heden behandelt dit overleg echter alleen strategische projecten en ligt de nadruk op 
procesmatige beheersing van deze projecten en de afhankelijkheden tussen de projecten en hun 
planning. 
Het beoordelen van de portfolio op de reden van de projecten en het aantal projecten 
tegelijkertijd is in principe niet aan de orde. Het overleg zou ook een rol moeten hebben in het 
constateren en delen van nieuwe ontwikkelingen/ideeën/projecten, maar dit gebeurt dus te 
weinig. Een project kan buiten het overleg blijven door het gewoonweg niet strategisch te 
noemen. 
Een echt overzicht over alle projecten is dus niet aanwezig, niet bij het stafhoofdenoverleg en ook 
niet ergens anders. Hierdoor kan het voorkomen dat er tegengestelde belangen ontstaan tussen 
projecten. 

Op het moment dat er middelen voor een project vrij gemaakt moeten worden of er een impact is 
op de organisatie komt een notitie of een project ter besluitvorming bij de Raad van Bestuur. 

Structuur

Ontwikkeling is verspreid aanwezig bij CWI, iedere staf heeft zijn eigen ontwikkelclub. Naast IM 
zijn vooral P&K, AKA en B&E bezig met ontwikkeling van het primaire proces. Door deze 
verspreiding en het gebrek aan overzicht over de projecten is netwerken vereist om zelf een 
overzicht over het geheel aan ontwikkeling en innovatie te krijgen. 
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IM (ontwikkeling) behoort in principe ook tot de technical core van CWI en werkt vooral 
aanbodgericht. Een voorbeeld hiervan is het realiseren van E-intake (electronische intake WW 
gerechtigden), dat gewoon is neergezet waarna de uitvoering er maar gebruik van moest maken. 
Er is nu een ontwikkeling gaande om meer vraaggestuurd te gaan werken. 

Cultuur

Het Not Invented Here syndroom is ook binnen staven aanwezig. Ter illustratie, externe 
projectleiders zoeken sneller en meer afstemming met alle staven dan interne. 

‘Duizend bloemen bloeien’ is van toepassing op CWI, op landelijk (en lokaal) niveau zijn er vele 
dingen tegelijkertijd in ontwikkeling. Zo zijn er toonkamers en is er de uitdaging is er ‘samen doen 
we het zo’ (samenwerking tussen de uitvoeringsorganisaties van de ketenpartners) en de klant 
centraal (ontstaan binnen het AKO). 
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Naam: Michel Labij
Functie: Directeur stafafdeling Beleid en Evaluatie 

Inleiding

Michel Labij is directeur van de stafafdeling Beleid, planning en Evaluatie. Naast CWI in het 
algemeen was ‘jouw idee voor 2007’ het onderwerp van het gesprek. 

(Innovatie) Strategie en inhoud

Het gebruiken en meenemen van ideeën en meningen van medewerkers heeft prioriteit gekregen 
van de Raad van Bestuur. Bij komende aanpassingen in de organisatiestructuur van CWI wordt 
dit aspect expliciet meegenomen. 

De focus is in de loop van de tijd verschoven van producten, naar processen en nu naar de 
klanten. Verder is de dienstverlening via meerdere kanalen in belang aan het toenemen 
(multichanneling).

Bij innovatie gaat het meer om het scouten van mensen, die vervolgens goede ideeën 
meenemen dan alleen om goede ideeën. 

Het initiatief ‘Jouw ideeën voor 2007’ is genomen naar aanleiding van het medewerkers 
tevredenheidsonderzoek. Uit het onderzoek kwam naar voren dat medewerkers vinden dat er te 
weinig naar hun mening geluisterd wordt. ‘Jouw idee voor 2007’ gaf de mogelijkheid om 
meningen en ideeën in te brengen voor het realiseren van de gestelde doelen voor 2007. 

Innovatieproces

Het ophalen van ideeën en meningen onder de noemer ‘Jouw idee voor 2007’ is als onderdeel te 
zien van het proces voor het opstellen van het jaarplan 2007. Het proces verliep als volgt. 

 Medewerker tevredenheids onderzoek
 Overleg in de CWI raad
 Sessies tussen Raad van Bestuur en vestigingen
 Jouw idee voor 2007
 Sessies tussen Raad van Bestuur en vestigingen (2e ronde)
 Concept jaarplan 2007
 In het najaar: Sessies tussen Raad van Bestuur en vestigingen 

Het proces dat doorlopen is voor ‘Jouw idee voor 2007’) verliep als volgt:
 Vestigingen leveren input in bij districten
 Districten leveren input aan Beleid en Evaluatie
 Schrijven van rapport van 25 pagina’s
 Schrijven van samenvatting van één kantje met daarin de vijf belangrijkste thema’s

Ongeveer 1/3 van de vestigingen leverde input, waarbij het doorgaans ging om één of twee 
personen per vestiging. De uitkomsten waren opvallend, 95% van de input kwam overeen met 
reeds vastgesteld beleid van de Raad van Bestuur.

Het ophalen van de ideeën voor 2007 beviel goed en wordt mogelijker wijs een terugkerend 
proces. 

Structuur

In de huidige setting functioneert het gebruikersplatform niet optimaal. De focus van het 
gebruikersplatform is geheel gericht op verbetering in werkprocessen, klantgericht denken is nog 
niet aanwezig in het platform. Daarbij gedragen ze zich te veel als een instituut, de leden hebben 
vrij veel een stafinstelling. 
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Ideeënmanagement wordt waarschijnlijk ook (deels) neergelegd bij de klantgroepmanagers. De 
medewerkers (professionals) moeten input leveren voor het dienstverleningsconcept. 

Het werken met een createam is een jaar lang uitgeprobeerd. Het was echter geen succes, mede 
doordat mensen werden aangewezen om zitting te nemen in het team. 

Cultuur

Het benutten van talenten en ideeën is niet een sterke kant van CWI. Kennisdeling is een issue 
waar CWI mee zit. 
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Naam: Jaco den Besten
Functie: Manager Facilitair Management

Inleiding

Jaco den Besten is sinds enkele jaren Manager van de stafafdeling Facilitair Management, 
voorheen was hij werkzaam bij de SVB en ook een lange periode bij een commerciële partij. 

(Innovatie) strategie en inhoud

CWI is als een nieuwe organisatie neergezet (in 2002) en moet niet gezien worden als een 
verandering van het voormalig arbeidsbureau of de arbeidsvoorziening. Overheidsinstanties zijn 
vaak een machine bureaucratie die recurring processes uitvoeren. CWI heeft echter ook sterke 
kenmerken van een professionele bureaucratie. Zo maakt een adviseur zelf een plan van aanpak 
met/voor de werkzoekende nadat hij bijvoorbeeld de landelijk gelijke competentietest heeft 
afgenomen. 

Facilitair management heeft met innovatie van CWI te maken, naast verbeteringen in de eigen 
bedrijfsvoering/afdeling. Het is betrokken bij innovaties als Route AB en CWIS voor zover het 
huisvestings- en facilitaire zaken betreft.
Vaak wordt echter bij innovaties (in de conceptuele fase) vergeten de huisvesting en facilitaire 
component vroegtijdig te bezien. 

Innovatieproces

Ideeën worden opgehaald door stafafdelingen, het gebruikersplatform en eventueel anderen om 
vervolgens geformaliseerd te worden. Ideeën zijn soms al in de praktijk toegepast, maar 
behoeven nog formalisatie voor bijvoorbeeld tellingen, bijvoorbeeld Route AB. Een indiener of 
bedenker van een idee wordt vaak niet meegenomen in het proces. Hierdoor komt het ook voor 
dat de credits voor een idee niet of laat aan de bedenker worden toegewezen. 

Structuur

Is niet specifiek aan de orde gekomen. 

Cultuur

De overheid, en deels ook CWI, doet vaak weinig aan zingeving. Meestal gaat het om het 
uitvoeren van recurring processes (telkens hetzelfde doen) en willen ze niet te veel veranderen. 
Het waarom van dingen wordt (ook bij CWI) vaak niet goed onderzocht. 

Om echt innovatief te zijn moeten mensen enthousiast zijn over hun werk, moeten ze het werk 
leuk en belangrijk vinden. Pas dan zijn ze ook geprikkeld om dingen beter te doen en te 
innoveren. 

Bij diensten ontbreekt het aan tastbaarheid, daarom is het moeilijk om het belang ervan te 
erkennen en enthousiasme te creëren. Daarbij komt dat CWI, omdat ze aan de kop van het 
proces zitten, vaak ook klachten krijgt die eigenlijk over UWV of de gemeente gaan. 

Het management heeft een belangrijke taak in het enthousiasmeren, actvieren en stimuleren van 
medewerkers. Zij creëren de ruimte, de sfeer en de cultuur om ideeën te bedenken en op te 
pakken. 
De vestigingsmanager is de spil, omdat hij de directe coach is van de adviseurs. Hij is de eerste 
die zich een beeld vormt over een idee. Hij moet feedback geven over de volledigheid en de 
haalbaarheid van een idee. Daarnaast moet hij ook aangeven via welk kanaal het idee ingebracht 
moet worden. Het kan een idee zijn wat gewoon op de vestiging zelf wordt opgepakt of wat naar 
het gebruikersplatform of een stafafdeling moet gaan. Daarnaast zijn uitspraken van de Raad van 
Bestuur een belangrijke ondersteuning bij het stimuleren van initiatieven. 
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Hiërarchie is bji CWI minder sterk aanwezig dan bij andere (semi) publieke organisaties zoals 
bijvoorbeeld de SVB hetgeen zeker bijdraagt aan ondernemende medewerkers.

Er zijn bij CWI (zoals bij elke organisatie) twee type medewerkers, de verandergerichte en de 
behoudende. De aanwezigheid van beide typen zorgt voor een goede balans. Het is niet zo dat 
CWI te verandergericht is, of te veel veranderd.
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Naam: René Horn
Functie: Klantgroepmanager werkzoekenden (bestaat half jaar)

Inleiding

René Horn is als klantgroepmanager verantwoordelijk voor het formuleren van de 
dienstverleningsformule voor werkzoekenden aan de hand van wensen van klanten (en 
uitvoering). Hij moet bij CWI invulling geven aan klantgericht denken, klantverwachting en 
klanttevredenheid.

Het dienstverleningsconcept wordt afgestemd op de vraag vanuit de klant en de politieke eisen 
worden ingepast in het concept. De vragen die hierbij gesteld worden zijn:

 zit klant erop te wachten?
 hoe past verandering in formule?
 hoe is het overal in te passen?

De implementatie van de dienstverleningsformule verloopt via het lijnmanagement, ondersteund 
door de klantgroepmanager (tevens vestigingsmanager) in ieder district. De ‘controle’ op het 
naleven van de afspraken en het succes van de formule vindt plaats op basis van 
klanttevredenheid en klantbeleving per vestiging. Het niet intern, maar juist bij de klant nagaan 
van het effect van de formule is voor CWI een nieuwe manier van werken. 

(Innovatie) strategie en inhoud

Er is een gradatie in ideeën aan te brengen, een verdeling in leuk om te weten, ‘need to know’ en 
landelijk te beoordelen en (eventueel) in te voeren ideeën. 

Daarnaast zou het gebruik van best practices meegenomen kunnen worden bij de beoordeling 
van vestigingen. Een vestiging die laag scoort op een bepaald punt, terwijl er best practices op dit 
punt zijn die niet zijn geprobeerd, kan hierop aangesproken worden.  

Innovatieproces

De klantgroepmanager is onder meer ingesteld om een omslag te maken van procesgericht 
ontwikkelen naar klantgericht ontwikkelen. De focus in het proces moet liggen op de klantwens 
en klantverwachting, niet op de interne organisatie. De reden hiervoor ligt in het feit dat CWI heel 
veel (projecten) onderneemt, maar:

 het landt niet allemaal
 het landt niet effectief, zoals bedoeld
 het heeft niet het effect voor de klant (perceptie bij klant verbeterd niet), ook al is 

implementatie goed verlopen

Een (landelijk) innovatie traject doorloopt vier fasen: initiatie (plan van aanpak), ontwikkeling, pilot 
en uitrol. Aan de hand van het plan van aanpak wordt de ‘hardste’ go/no go beslissing genomen. 
Na de pilot is er ook besluitvorming door de Raad van Bestuur.

Voor een project wordt vaak een externe projectleider aangetrokken, in verband met de beperkte 
capaciteit bij CWI en/of noodzakelijk geachte kennis/ervaring De ontwikkelingsfase is vaak de 
verantwoordelijkheid van één van de leden van de Raad van Bestuur. Er is in deze een fase een 
overleg tussen RvB lid en de projectleider over voortgang en succes van het project. Tijdens de 
ontwikkelingsfase worden meestal alle (relevante) partijen betrokken. 

Portfoliomanagement (van projecten) is belegd in de maandelijkse projectenmonitor 
(stafhoofdenoverleg) die gebruik maakt van de projectencockpit. Hierin wordt vooral procesmatig 
naar de projecten gekeken in termen van voortgang en onderlinge afhankelijkheden.
De klantgroepmanagers komen ook maandelijks bij elkaar voor inhoudelijke afstemming van 
elkaars programma’s. 
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Daarnaast wordt er op het moment ook gewerkt aan releasebeheer, waarin aan de hand van 
prioritering van verandering/projecten deze worden toegewezen aan een release. 

Het proces voor het beoordelen en vernieuwen van de dienstverleningsformule bestaat uit vier 
fasen. Per kwartaal wordt de klanttevredenheid gemeten. Aan de hand hiervan worden er 
knelpunten onderkend. Vervolgens bepaalt de driehoek staf, uitvoering en klant de oplossing 
voor de knelpunten. De staf doet het voorwerk en werkt samen met de uitvoering een oplossing 
uit. De oplossing wordt (voor implementatie) ter beoordeling voorgelegd aan de klant. Als laatste 
wordt de uiteindelijke oplossing/verandering doorgevoerd. 

Structuur

Het gebruikersplatform is een duidelijk voorbeeld van verbeteren met een focus op de interne 
organisatie. Het toetst verbeteringen op gewenstheid en haalbaarheid en creëert tevens 
draagvlak bij districten en vestigingen. 

Het districtsplatform verspreidt informatie, adviseert (districtsmanagement en vestigingen) en 
verspreid informatie.  

Cultuur

Het procesgericht denken zit bij CWI ingebakken. 

Er is een beperkte bereidheid om van elkaar te willen leren. Een voorbeeld hiervan is de 
uitgeprobeerde ‘visa versa’ aanpak, waarbij de ene vestiging zijn sterke punt ging uitleggen aan 
een andere vestiging. De kritische vragen die vervolgens werden gesteld werden niet 
gewaardeerd (werden gezien als commentaar) en zo werd de perceptie bij de ontvanger al snel 
negatief (niet goed of niet bruikbaar). 
Een ander voorbeeld zijn de createams, welke op onorthodoxe wijze keken naar de 
dienstverlening. De resultaten van deze teams zijn nauwelijks gebruikt en het initiatief is 
langzaamaan doodgebloed. 

Het hoofdkantoor als facilitator of stimulator van het van elkaar leren werkt lang niet altijd goed. 
De attitude van de uitvoering is altijd bepalend voor het succes. 

Medewerkers hebben wel degelijk ideeën, ook de zogenoemde grotere ideeën (anders dan 
alleen een verbetering van het werkproces). De omslag naar meer klantgericht denken zal 
waarschijnlijk ook de kwaliteit van de ideeën positief beïnvloeden.
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Naam: Rolph Dols
Functie: Klantgroepmanager Werkgevers (WG)

Inleiding

Rolph Dols is klantgroepmanager Werkgevers (WG) en is verantwoordelijk voor het 
dienstverleningsconcept voor deze klantengroep. Als klantgroepmanager stelt hij de kaders 
waarbinnen de vestigingen moeten werken.

Het dienstverleningsconcept is de specifieke marketingmix (product, prijs, plaats en promotie) 
voor een klantengroep. In de oude situatie werden diensten en instrumenten aangeboden, 
zonder de samenhang expliciet te bewaken. Met behulp van het dienstverleningsconcept (en 
door de klantgroepmanager) wordt de dienstverlening integraal bekeken. 

Technical core /
Instrumenten

oude
situatie

product

promotie

plaats

dienst-
verlenings

concept
prijs

(Innovatie) strategie en inhoud

Binnen de kaders (het dienstverleningsconcept) van de klantgroepmanager heeft een vestiging 
de ruimte (de taak) om zelf arrangementen samen te stellen. Elke vestiging gaat zelf 
samenwerkingsarrangementen met (keten-) partners aan. Daarnaast bepaald een vestiging ook 
zelf over het inzetten van een aantal (niet-verplichte) instrumenten. 

CWI is een vooral gericht op instrumenten en producten en niet zozeer op dienstverlening. De 
‘technical core’ biedt (instrumenten en producten) aan die de uitvoering al dan niet gebruikt bij de 
dienstverlening. Op het moment is er een kanteling in gang gezet om dit te veranderen. Het is de 
bedoeling dat CWI een meer vraaggestuurde organisatie wordt. Het goed managen van 
klantgroepen vergt samenwerking tussen vraag (uitvoering) en aanbod (stafafdelingen), het 
zoeken van balans tussen wat men wil en wat er kan. Het integraal invullen van de 
dienstverlening vergt goede samenwerking tussen de stafafdelingen. 

Bij het indelen van innovatie in verschillende typen is het moeilijk de grens te trekken tussen 
beheer en innovatie. Wat een beheersissue lijkt is soms eigenlijk innovatie, of kan innovatie 
triggeren. Voor medewerkers is het verschil tussen beheer en innovatie moeilijk in te schatten. 

De vragen die bij innovatie van toepassing zijn, zijn:
 hoe bevorder je dat men nadenkt over verbeteringen
 hoe borg je dat concept en product mensen met elkaar samen constructief tot 

oplossingen komen
 hoe creëer je een behoeft om te delen  
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Innovatieproces

Ideeën komen overal vandaan en komen ook overal terecht. Het ontbreekt aan overzicht en 
coördinatie over het geheel. Een idee wordt vervolgens doorgaans eerst op haalbaarheid 
getoetst. De wenselijkheid van een idee wordt nogal eens (in eerste instantie) overgeslagen. 

De focus op instrumenten en instructies is niet wenselijk, om deze focus te verschuiven kan er 
gebruik gemaakt worden van de CWWIII driehoek. 

 Communicatie
 Waarom
 What is in it for me
 integraal
 impact
 implementatie

C

W W

I I I

Structuur

De klantgroepmanager in ieder district is er ter implementatie van het dienstverleningsconcept. 
Ddaarnaast halen zij ook ideeën van vestigingen op. Deze worden in het districtsplatform 
behandeld en eventueel doorgespeeld aan de landelijk klantgroepmanager. 

Het gebruikersplatform en de districtsplatformen kunnen goed naast elkaar bestaan. Een centraal 
orgaan heeft als voordeel dat er overzicht over alle ideeën ontstaat, maar dat overzicht is er nu 
nog niet. 

Cultuur

Vanuit heel CWI komen ideeën naar boven en die worden op verschillende plaatsen neergelegd. 
Vaak wordt vooral de haalbaarheid bekeken en wordt de waarom vraag niet direct gesteld.
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Naam: Nico Opstelten
Functie: Manager districtskantoor Midden West

Inleiding

CWI bestaat uit zeven bestuurlijke delen, zes districten en het hoofdkantoor. Ieder district heeft 
een districtskantoor dat verantwoordelijk is voor ondersteuning van de districtsmanager en het 
leveren van diensten aan de vestigingen. De driehoek AKA, HRM en procesondersteuning levert 
de belangrijkste diensten aan de vestigingen. Elk van deze disciplines werkt aan de hand van 
een accountstructuur en levert diensten op aanvraag. Nico Opstelten is manager van het 
districtskantoor MiddenWest, met 26 vestigingen het grootste district. Samen met de 
districtsmanager en de klantgroepmanagers vormt hij het managementteam. 

(Innovatie) strategie en inhoud

CWI is een professionele bureaucratie met ook eigenschappen van een machine bureaucratie. In 
de beginjaren lag de focus op de inkomenskant van de dienstverlening en had CWI nog sterk de 
eigenschappen van een machinebureaucratie. In de loop der tijd is de focus verschoven naar de 
Werk kant van de dienstverlening en is de organisatie zich meer en meer als een professionele 
bureaucratie gaan gedragen. 

De indeling naar districten is puur bestuurstechnisch, de problematiek zit altijd op lokaal 
(vestigings) niveau. 

Innovatieproces

Top down innovatie verloopt nooit precies hetzelfde. Wel geldt in de regel altijd dat landelijke 
projecten bij implementatie overgedragen worden aan het district, de verantwoordelijkheid 
verschuift dan dus. 

Voor CWIS verliep het innovatieproces als volgt:
 CWIS werd bedacht door de Raad van Bestuur.
 Uitproberen in een pilot om de te kunnen beslissen over de wenselijkheid en de precieze 

wijze van landelijke invoering. 
 Er wordt een plan van aanpak geschreven voor de implementatie.
 Het districtsimplementatie team implementeert de verandering

o onder leiding van de kwartiermaker (tevens beoogt vestigingsmanager CWIS)
welke weer onder leiding van de landelijke projectleider valt

o elke relevante stafafdeling van het district wordt betrokken naar aanleiding van 
een opdracht van de kwartiermaker

o de kwartiermaker vervult ook de rol van ambassadeur naar CWI vestigingen
o de implementatie duurt enkele maanden

 Nazorg, monitoren en meten

Bottom up innovatie vindt alleen plaats als er urgentie is. Het resultaat moet altijd leidend zijn en 
de drijfkracht zijn van innovatie. Op het moment geeft de verlaagde instroom ruimte aan 
vestigingsmanagers. Deze ruimte mag de vestigingsmanager voor een deel zelf invullen, met als 
enige eis dat nieuwe dingen in lijn liggen met de taak en doelstelling van CWI. 

Structuur

Er zijn er drie districtsplatformen, Werkzoekenden, Werkgevers en Bedrijfsvoering. Een platform 
bestaat uit een klantgroepmanager (tevens voorzitter), een aantal vestigingsmanagers en een 
aantal stafleden. 

Het districtsmanagement geeft concrete opdrachten aan een platform. Ook kan er een punt 
ingebracht worden door een staflid of een vestigingsmanager. De landelijk klantgroepmanager 
gebruikt het platform ook als een implementatieteam. 
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Als er een opdracht of vraagstuk ligt, dan komt platform bij elkaar. Er is dus geen vaste 
vergadercyclus. Het proces dat dan ingegaan wordt is als volgt:

 Bij elkaar brengen platform door klantgroepmanager (voorzitter)
 Bedenken van de aanpak voor de opdracht
 uitvoeren opdracht

o indien nodig ideeën en best practices ophalen bij vestigingen
 advies schrijven volgens de smart methode
 aanbieden van het advies/plan van aanpak aan de opdrachtgever

Als het gaat om een advies of plan van aanpak voor de districtsmanager dan beoordeelt deze 
hetgeen dat opgeleverd is om vervolgens een beslissing te nemen. Indien nodig vindt er ook 
toetsing en besluitvorming plaats door André Timmermans (lid RvB).

Niet in elk district wordt er reeds gewerkt met een districtsplatform. De kwaliteit van de mensen in 
een platform is bepalend voor de resultaten van het platform. In principe zijn de platformen 
bekend bij alle vestigingsmanagers. 

Uitwisseling van district naar district gebeurt weinig. In principe is dit de verantwoordelijkheid van 
de klantgroepmanagers. 

Cultuur

Afgelopen vier jaar is er binnen CWI sterk gestuurd op vestigingsresultaat, aan de hand van veel 
KPI’s. Hiermee is de focus van de vestigingen te komen liggen op het eigen resultaat en kijkt 
men minder over de grenzen van een vestiging heen, of naar CWI als geheel. Er wordt een 
zekere spanning gevoeld tussen het eigen belang van een vestiging en het landelijk belang. 

De certificering van personeel geeft een impuls aan de kwaliteit van medewerkers en het 
vertrouwen dat ze intern en extern uitstralen en genieten. Na de vestigingen zijn ook de 
districtskantoren bezig met certificering.
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Naam: Jacques van Willigen
Functie: Manager districtskantoor Noord

Inleiding

Een districtskantoor is een afgeleide van het hoofdkantoor (representatie van de verschillende 
staven die ook op hoofdkantoor aanwezig zijn. Het hoofdkantoor gaat over beleid, kaders en 
monitoring, de districtsstaven verlenen directe ondersteuning aan de vestigingen. Toch wordt er 
niet zuiver volgens deze taakverdeling gewerkt. Het hoofdkantoor houdt zich ook (te veel) bezig 
met operationele aangelegenheden bezig. Het districtskantoor bepaald regionaal beleid en vult 
leemtes in landelijke kaders zelf in, omdat landelijk staven niet snel genoeg deze leegte opvullen. 
Jacques van Willigen is manager van het districtskantoor Noord. 

(Innovatie) strategie en inhoud

Innovatie binnen de verschillende stafafdelingen vindt altijd al plaats, dus vakinhoudelijke 
innovatie. Er komen ook ideeën van de districtsstaf die door de landelijke staf opgepakt worden. 

De vestigingen innoveren zelf ook, en wel op drie gebieden:
 interne klantlogistiek
 arrangementen met ketenpartners
 acties/promoties (plaatselijke banenmarkten, speeddaten e.d.)

Innovatie op districtsniveau behelst:
 regionale acties en banenmarkten
 kwaliteit van dienstverlening (eigen prioriteiten op districtsniveau en extra hoge eisen aan 

dienstverlening)

Proces

Bottom up innovatie verloopt of via de lijn (via de vestigingsmanager/teamcoördinator) of via de 
accounthouder van procesbeheer, vervolgens via het districtsplatform en tenslotte eventueel via 
de landelijke Klant Groep Manager. 

In het districtsplatform wordt overleg gevoerd door verschillende belanghebbenden 
(stafvertegenwoordigers, vestigingsmanagers en district klantgroepmanager) over een idee of 
issue. Dit is naast communicatie via intranet, mailings en andere schriftelijke communicatie. 

Een innovatie die voor heel CWI geldt, wordt landelijk ontwikkeld, de implementatie is de 
verantwoordelijkheid van het district. Landelijk is er dan nog wel ondersteuning aan de 
implementatieteams van de districten. 
Een probleem in dit systeem is dat er een doorgaans eenmalige oplevering is, wat betekent dat 
feedback op de ontwikkelde innovatie onvoldoende kan worden meegenomen. Ook vroegtijdig 
communiceren over de op handen zijnde verandering gebeurt te weinig, hier ligt eventueel een 
rol voor de klantgroepmanager. 
Het succes van een landelijke uitrol is afhankelijk van een bewezen meerwaarde voor de 
vestigingen en een goed (niet te snel) tempo van uitrollen. Het komt wel eens voor dat er 
oplossingen worden aangedragen voor een onduidelijk of niet bestaand probleem. Een voorbeeld 
hiervan is het arbeidstijdmanagement systeem dat werd ontwikkeld, terwijl zo ongeveer elke 
vestiging al wel een goed werkend excell sheet had. Het tempo ligt nogal eens te hoog doordat 
internalisering van de verandering vaak niet een expliciet onderdeel van een project (planning) is. 

Het budget dat nodig is voor een innovatie kan op alle niveaus geregeld worden. Vestigingen 
kunnen zelf ruimte creëren, maar hebben wel krappe budgetten. Districtsmanagers zijn 
verantwoordelijk voor de FTE toewijzing aan vestigingen en kunnen hierin dus schuiven en er zijn 
calamiteitenfondsen. Ook landelijk zijn er mogelijkheden in de vorm van innovatie fondsen en 
calamiteitenfondsen of kan men aankloppen bij de minister. 
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Structuur

Het districtsplatform is opgezet om overleg tussen verschillende belanghebbenden te realiseren. 
Het platform is een crossfunctional team dat bestaat uit de district klantgroepmanager (voorzitter), 
rond de 5 vestigingsmanagers, enkele stafmedewerkers voor inhoudelijke expertise en eventueel 
ook nog een enkele CWI adviseur. De klantgroepmanager is de linking pin met het hoofdkantoor 
via de landelijke klantgroepmanager voor ideeën en issues die groter zijn dan het district. 

Er is een plaform werkzoekenden (WZ), een platform werkgevers (WG) en een platform 
bedrijfsvoering (BV). Communicatie, procesbeheer, HRM en AKA zijn vertegenwoordigd in 
platform WZ, WG en BV, Finance & Control en Facilitair Management ook in bedrijfsvoering.  

De taak van districtsplatform is enerzijds het toetsen van veranderingen (voordat het ingevoerd 
wordt) en anderzijds het toetsen van ideeën die komen vanuit vestigingen. Hiervoor komt het 
platform maandelijks bij elkaar. 

Cultuur

Het Not Invented Here Syndroom was sterk aanwezig binnen CWI, maar dit wordt langzaamaan 
minder doordat er een toename is van structureel overleg.

Medewerkers leveren wel ideeën en meningen, maar vaak alleen op aanvraag. Ze komen wel 
zelf aankloppen als er dingen misgaan en praten dan vooral in termen van problemen en niet in 
oplossingen. Vaak gaat het hierbij om beheer van proces en ICT. 

Dat ze niet vaak ideeën hebben en/of ze ook niet snel indienen heeft te maken met het feit dat ze 
druk zijn en leven in de waan van de dag. Daarnaast zijn ze erg selectief en hebben niet alle 
informatie (gezien). Een invulformulier vormt al een drempel om een idee in te dienen. 

Medewerkers zijn niet verandermoe en er is besef dat er nooit stabiliteit zal zijn. Maar ze staan 
nog wel steeds onder druk door personeelsreductie (hogere caseload en dus werkdruk) en snelle 
opvolging van veranderingen. Het internaliseren van een verandering is vaak niet onderdeel van 
een project.
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Naam: Kees van Bolhuis
Functie: Vestigingsmanager Apeldoorn 

Inleiding

Kees van Bolhuis is vestigingsmanager in Apeldoorn, een van de zes toonkamers die er zijn. Een 
toonkamer is gevrijwaard van de SUWI regelgeving om te kunnen experimenteren, met name op 
het gebied van samenwerking binnen de keten.  

(Innovatie) Strategie en inhoud

De drijfveren voor innovatie zijn tweeledig. Aan de ene kant wil een professional zijn werk altijd 
steeds beter doen. Daarnaast nopen politieke keuzes tot innovatie, innovatie om steeds 
efficiënter te werken.  Effectiviteit en klantgerichtheid zijn ook belangrijke doelen, maar soms lijkt 
het alsof efficiency de boventoon voert. Dat geldt ook voor de professionalisering van 
medewerkers (certificering).
Een toonkamer is vrijgesteld van de strikte taakverdeling die opgelegd wordt door de wet SUWI 
en wordt daarom ook wel regelvrije zone genoemd. . In vestiging Apeldoorn is er opnieuw 
nagedacht over de samenwerking en kwamen de ketenpartners met een nieuw 
dienstverleningsconcept. Het concept schetste de ideale situatie, deze situatie wordt nagestreefd 
door het nemen van kleine stappen. Nu, in 2006, is de samenwerking in integrale teams ten volle 
gerealiseerd. Het Route AB project heeft mede zijn oorsprong in Apeldoorn. 

Innovatie is gestoeld op de plaatselijke situatie en zoals deze historisch gegroeid is. Ondanks dit 
zijn de verschillen tussen de toonkamers vrij klein. Innovatie blijkt vooral de kunst van het jatten. 

Er wordt weinig tijd gegeven om te innoveren, om nieuwe dingen uit te proberen. Er wordt 
verwacht dat een innovatie direct leidt tot resultaten in efficiency en effectiviteit. Innovatie kost 
echter tijd, zo  heeft het WWB experiment in Apeldoorn 3jaar nodig gehad om volledig tot 
wasdom te komen, maar zijn de resultaten nu dan ook echt goed. De druk op resultaten heeft 
een remmende werking. Het hoger management is waarschijnlijk ongeduldig door politieke druk, 
waaronder de SUWI evaluatie. Er moeten  nog veel veranderingen doorgevoerd worden in het 
komende half jaar. 

Proces

Het principe van de toonkamers is dat alles in de uitvoering bedacht en uitgevoerd moet worden.  
Uitgangspunt is dat de experimenten vooral de gehele keten betreffen. Als een experiment 
succesvol is wordt het ingebracht in het algemeen keten overleg, dat kan besluiten het 
experiment landelijk navolging te geven. 

Een innovatie in de ketensamenwerking kost minimaal 2 jaar. Vooral de cultuuromslag bij de 
verschillende partijen kost de nodige tijd en deze is niet te ondervangen door ontwikkeling in een 
lab. Vaak worden de beste verbeteringen al werkende weg ontwikkeld. Innovatie in de keten kost 
vele kleine stapjes om uiteindelijk een goed resultaat te boeken. 

Het overnemen van best practices kan soms wel en soms niet. Best practices over 
samenwerking of concepten zijn niet eenvoudig over te nemen, hiervoor is meer een leerproces 
nodig om resultaten te bereiken. Een voorbeeld hiervan is het risicogestuurd handhaven. De 
verkorte WW intake is een voorbeeld van een best practice die wel snel en eenvoudig over te 
nemen is. 

Structuur 

Het districtsplatform werkzoekenden (onder andere) maakt gebruik van input van toonkamers. 
Het platform wordt vooral ingezet als uitwisselingsplatform. 
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Het gebruikersplatform zit naast werkprocessen vooral op registratie en invoer van SONAR en 
andere primaire systemen. Innovatie binnen de keten wordt meer besproken bij de 
districtsplatformen. 

Apeldoorn is ook onderdeel van de BVG kopgroep (Bedrijfs Verzamel Gebouw). De BVG 
kopgroep is een denktank met naast vestigingsmanagers en managers van UWV en Sociale 
diensten ook beleidsmakers van het ministerie, de stafafdelingen en de Raad van Bestuur die 
bepaalde issues bespreken. De kopgroep heeftbewust geen officiële status, om de 
vrijblijvendheid en vrijblijvende uitwisseling te waarborgen. 

Er zijn meerdere expertgroepen die specifiek ervaringen op het gebied van ketensamenwerking 
te delen, zoals de expertgroep routering en fasering en de expertgroep BVG. Deze worden 
gecoördineerd door de monitorgroep, die weer rapporteert aan het AKO.

Cultuur

In een innovatieve cultuur wordt er de ruimte geboden om fouten te maken, deze is er nu 
onvoldoende. In het eerste jaar van de samenwerking tussen de gemeentelijke sociale dienst en 
vestiging Apeldoorn bij de WWB daalden de resultaten fors. Hierop kwamenreacties dat de 
samenwerking beter teruggedraaid kon worden. Het tweede jaar werden echter resultaten van de 
ingeslagen weg zichtbaar (ruime kostenbesparingen en een hogere effectiviteit) en werd er 
lovend over het initiatief gesproken.
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Naam: Tinus Geertsma
Functie: Vestigingsmanager Den Helder en Den Burg en districtsklangroepmanager

Inleiding

Tinus Geertsma is vestingsmanager van Den Helder en Den Burg, samen goed voor 25,2 fte 
(bijna 30 medewerkers). Het werkzoekendenteam (inclusief de servicedesk) en het 
werkgeversteam zijn beide tien FTE groot (resp. 10,7 en 10,1 fte) en boven de teams staat een 
part-time teamcoördinator. Daarnaast is er 1,5 FTE ingeruimd voor management ondersteuning. 
In vergelijking met andere vestigingen is het werkgeversteam in verhouding erg groot (63,9% van 
de adviseurs). De grootte van het werkzoekendenteam is gebaseerd op historie en lokale 
situatie. De grootte van het werkgeversteam is op basis van intekening, elke vestiging kon zelf 
aangeven hoeveel vacatures het kon binnenhalen en vervullen en kreeg aan de hand daarvan 
budget. 

De werkwijze in Den Helder is flink aangepast ten opzichte van de standaard. In plaats van een 
scheiding tussen CWI en de ketenpartners is er gekozen voor een meer gezamenlijke aanpak. Er 
is een reïntegratiecommissie opgezet waarin CWI (met een werkzoekende- en werkgever-
adviseur), UWV en gemeentelijke sociale dienst alle drie vertegenwoordigd zijn. Voor alle fase 1, 
2 en 3 werkzoekenden wordt afzonderlijk door de commissie een plan van aanpak gemaakt (fase 
1 na drie maanden, fase 2 en 3 gelijk na de intake), waarbij alle instrumenten die de 
ketenpartners hebben ingezet kunnen worden. De regie is altijd in handen van de partij die zijn 
instrumenten inzet. In de oude situatie bestond een reïntegratietraject uit drie fasen: oriëntatie, 
aanbodversterking en uitplaatsing. De nieuwe werkwijze verkort het traject dat UWV en/of 
gemeente moet inkopen tot maximaal alleen aanbodversterking (soms is bijv. alleen een 
loonkostensubsidie voldoende)en is daarom ook een stuk goedkoper. Oriëntatie en uitplaatsing 
liggen nu respectievelijk bij de adviseur werkzoekende en de adviseur werkgevers. 
De resultaten met de reïntegratiecommissie zijn vele malen beter dan in de oude situatie, er is nu 
sprake van 95% uitstroom in plaats van 7%. Het succes is naast de commissie ook te danken 
aan de meer dan 80% marktbereik wat betreft vacatures. 
De werkwijze is niet gelijk aan de Route AB, omdat de in de SUWI geregelde taakverdeling 
gehandhaafd is. Of Route AB ook daadwerkelijk van de grond komt is nog afhankelijk van een 
wetswijziging. Gemeentes willen graag zelf de regie voeren en houden budgetbeslissingen 
daarom graag in eigen hand. 

(Innovatie) Strategie en inhoud

De financiering van een vestiging komt via twee geldstromen binnen. De eerste stroom is op 
basis van het aantal werkzoekenden, per werkzoekende krijgt een vestiging een vast bedrag. De 
tweede stroom bestaat uit een bedrag per vervulde vacature. De eerste stroom is een vaste 
stroom op basis van de lokale situatie, de tweede stroom is daarentegen volledig 
resultaatafhankelijk. 

CWI heeft te maken met een omschakeling van een laagconjunctuur naar een hoogconjunctuur. 
In Den Helder overstijgt het aantal vacatures momenteel al het aantal werkzoekenden. 

Er worden veel (kleine) projecten omtrent reïntegratie gestart, specifiek uitgaande van de 
behoefte van de werkgevers. De projecten zijn daardoor een stuk goedkoper dan de oude 
reïntegratietrajecten, ze zijn zowel korter (alleen het noodzakelijke wordt bijgebracht) en er is een 
uitstroomgarantie).

De strategie van de vestiging is dat nu de samenwerking binnen de keten goed verloopt en 
gericht is op het activeren van de werkzoekenden die in de bestanden zitten bij UWV en de 
gemeente en die niet bekend zijn bij CWI. Het doel is om ook dit ‘slapend aanbod’ aan te boren 
voor het vervullen van vacatures. 

CWI is een voortzetting van de oude arbeidsvoorziening. De taken die overgenomen zijn van de 
gemeentelijke sociale dienst en het UWV (beide in totaal ongeveer 20% van het geheel) leidden 



- Innovasie -

- Pagina 118 van 118 -

samen met de laagconjunctuur tot een schoolmeester management gericht op processen. De 
managers zijn (hierdoor) vaak erg intern gericht, er is nu behoefte aan meer ondernemerschap. 

CWI is een politieke organisatie, in ieder geval kan elke vier jaar de koers veranderen. De Raad 
van Bestuur is misschien wel iets te gevoelig voor de politiek. 

Er worden selectief veranderingen vanuit het hoofdkantoor ingevoerd, dit werkt remmend voor 
vooruitstrevende vestigingen. Den Helder werkte bijvoorbeeld met een intake van 10 minuten, 
door de invoering van de E-intake werd dit noodgedwongen 30 minuten. Een verbetering voor het 
gros van de vestigingen, maar een achteruitgang voor Den Helder. 

Er is sprake van financiële afrekening en maatschappelijke afrekening. De financiële afrekening 
is in de vorm van de begroting, de maatschappelijke afrekening komt terug in de KPI’s. Er zijn nu 
te veel KPI’s waardoor een vestiging hier niet goed op kan sturen. Het gevolg is dat een vestiging 
zelf een selectie maakt en dus zelf de focus bepaalt. Het onderling benchmarken is lastig, omdat 
sommige KPI’s afhankelijk zijn van de respons van klanten.

De franchise metafoor wordt sinds anderhalf jaar gebruikt. Er is echter geen sprake van een 
echte franchise, omdat de vestigingsmanagers geen eigen baas zijn. Er wordt nog te veel 
opgelegd vanuit de stafafdelingen. Innovatie wordt te weinig beloond. Het aantal KPI’s moet 
teruggebracht worden en er moet meer gestuurd worden op budget. Het zou een goed idee zijn 
als er vier of vijf modellen zijn waaruit een vestiging kan kiezen, waarbij een vestiging vervolgens 
volledig gestuurd en afgerekend wordt op budget en resultaat. 

Proces

De werkwijze bij Den Helder staat in de belangstelling van andere vestigingen. Er komen 
wekelijks vestigingen (en gemeenten) op bezoek voor een uitleg over de aanpak. Ook is er een 
horizontour georganiseerd in Noord Holland. De verspreiding van het concept is echter niet echt 
gekanaliseerd.

Structuur 

Het districtsplatform werkgevers wordt voorgezeten door de districtsklantgroepmanager en 
bestaat verder uit 4 vestigingsmanager en één lid van de districtsstaf. De hoofdtaak van het 
platform is het vertalen van het landelijk dienstverleningsconcept naar vestigingsbeleid. 
Daarnaast heeft het ook een signaleringsfunctie, maar in de praktijk is hier weinig sprake van. 
Vaak komen signalen direct binnen bij de klantgroepmanager en niet zozeer bij het platform. Het 
klantgroepmanagement wordt ook direct via adviseurs geïmplementeerd en niet alleen via de 
vestigingsmanagers. 

Cultuur

Er wordt te veel gepraat en overlegd binnen CWI, er moet meer een mentaliteit van gewoon 
aanpakken en uitvoeren komen.


