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Zomer update
Het jaar 2012 is al een mooi eind op weg. Het kwartaalbericht dat u gewend bent
te ontvangen van het Kenniscentrum Sociale Innovatie deed er wat langer over.
We pakken de draad op met een zonnige zomer update. Het voorjaar stond in
het teken van evaluatie en herijking. Het gedachtegoed dat de mens centraal
stelt in de vernieuwing van werk en organisatie heeft mede door de activiteiten
van het Kenniscentrum aan betekenis gewonnen.
KSI gaat nu over van de ontwikkelingsfase naar de onderzoeksfase binnen het
Centre of Expertise van de School of Business.
We praten u graag bij over de meest recente ontwikkelingen.

+ EXPERTMEETING
12 JUNI 2012

Economische positie en vitaliteit van het Noorden verder verstevigen door
concrete acties waarbij onderwijs en beroepspraktijk samen optrekken
Expertmeeting voorziet in behoefte
Tijdens een goed bezochte Expert
Meeting van de School of Business en
het Kenniscentrum Sociale Innovatie
op 12 juni wisselden deskundigen
geanimeerd van gedachten. De
ontmoeting markeerde het begin van
een nieuwe fase in de wijze waarop
het centrum als aanjager van sociale
innovatie in Noord‐Nederland een
centrale rol speelt. Ann Mannen,
hoofd van de School of Business, gaf
een toelichting op het thema ‘De
beroepsbeoefenaar van 2020’ en hoe
het Expertisecentrum voortborduurt
op de ervaring van het Kennis‐
centrum. ‘We willen als hogeschool
een blijvende bijdrage leveren aan de
versteviging van de economische
positie en de vitaliteit van het
Noorden.
Onderwijs en beroepspraktijk trekken
hierin op als partners. Het is tijd om
het goud en zilver van sociale
innovatie door te ontwikkelen. Het
menselijk kapitaal is voor ons daarbij
maatgevend.’

De School of Business reikt
ondernemers die een duurzaam
succesvolle bedrijfsvoering nastreven
een helpende hand. ‘Bedrijfsresultaat
en inbedding van sociale innovatie
gaan hand in hand. Wij laten zien hoe
sociale innovatie mensen sterker kan
maken binnen de organisatie. Door
hun stem te vergroten winnen
werknemers aan vitaliteit en de
organisaties aan slagkracht.’ De
afgelopen drie jaar ontving KSI in het
kader van de subsidieregeling ‘Pieken
in de Delta Noord‐Nederland 2007 –
2010’ van het Europees Fonds
Regionale Ontwikkeling, de provincie
Fryslân en de gemeente Leeuwarden
subsidie. Het doel was versterking van
het mkb door het stimuleren van
innovatie en kennisuitwisseling. Dit
leverde 21 projecten op die zijn
uitgevoerd in samenwerking met
bedrijven en specifieke belangen‐ en
netwerkorganisaties. ‘Onze rol
verandert nu van aanjager naar
expertisecentrum waarbij de band
met het onderwijs verder wordt
versterkt’, aldus Mannen.

Beroepsbeoefenaar van de 21ste
eeuw
Het Kenniscentrum Sociale Innovatie
dat binnen de School of Business
functioneert, telt twee businesscentra
in Emmen en Heerenveen waar
studenten en docenten werken aan
praktijkvragen.
Mannen: ‘De beroepsbeoefenaar van
de 21ste eeuw waartoe wij opleiden
wordt geconfronteerd met
vraagstukken over governance,
performance en ontwikkeling.
Organisaties moeten in toenemende
mate verantwoording afleggen over
hun resultaten, de ontwikkeling van
hun medewerkers en hun bijdrage
aan een duurzame samenleving. Wij
willen helpen bij de duurzame omslag
die nodig is om ook in de toekomst te
blijven ondernemen.’
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Drie jaar sociale
innovatie in inspirerende
notendop vervat
Als terugblik op de afgelopen periode en vooruitblik naar
het verder ontwikkelen van sociale innovatie en onze
ambitie daarin geeft de School of Business een magazine uit
met een inspirerende serie van activiteiten en bedrijfscases
van het Kenniscentrum Sociale Innovatie.
De bijeengebrachte praktijkvoorbeelden zijn geclusterd
rond de invalshoeken ‘veranderende relaties’,
‘ontstaanbaarheid’ en ‘veranderende wensen’.
Een greep uit de veelzijdige inhoud van het KSI‐Magazine:

Geïnteresseerd geraakt
en op zoek naar
inspiratie?
Het KSI‐magazine is te
bestellen via
ksi@stenden.com

RESEARCH
…..

● Sociale aspecten van het nieuwe werken
● Schoolvoorbeeld van het nieuwe werken
● Sociale innovatie levert extra euro’s op!
● Stage voor bouwdocenten
● Talent is van iedereen
● Verschil is voorwaarde voor innovatie
● Ontstaanbaarheid op de werkvloer
● Laat talenten tot ontplooiing komen

Onderzoek toont belang van nieuwe vaardigheden
Het recent verschenen rapport ‘Schoolverlaters tussen
onderwijs en arbeidsmarkt 2011’ van het Researchcentrum
voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht
University bevestigt het belang van nieuwe vaardigheden
waarover de beroepsbeoefenaar in de toekomst dient te
beschikken.

Aan het grootschalige onderzoek werkten 111.000 schoolverlaters en afgestudeerden uit het schooljaar 2009
– 2010 mee. De respondenten onderschrijven het belang van typische 21ste century skills zoals samenwerking,
communicatie en het oplossen van problemen in het werk dat zij momenteel doen. Voor ICT‐ en
taalvaardigheden gaat dit minder op hoewel er sterke indicaties zijn dat deze competenties aan gewicht
winnen. Verder blijkt vakkennis nog altijd minstens zo belangrijk in het werk als de meer generieke 21ste
century skills. Bij nadere beschouwing geldt dat vakkennis vooral op prijs wordt gesteld in typische
vrouwensectoren zoals het onderwijs en de gezondheidszorg. Bij meer typische mannensectoren zoals
techniek en economie ligt de nadruk meer op ICT‐ en taalvaardigheden. De sterkste tekorten worden
gesignaleerd op het terrein van vakkennis, hoewel het er op lijkt dat het onderwijs deze kloof al verkleint.
Dat zou een indicatie kunnen zijn voor het feit dat het onderwijs al reageert op de veranderende vraag.

Sector Plan Noord en sociale innovatie
De activiteiten die het Kenniscentrum
Sociale Innovatie (KSI) in de afgelopen
jaren heeft ontplooid, sluiten nauw
aan op het Sectorplan HBO Noord‐
Nederland 2010‐2015 getiteld
‘Scholen voor Ambities’. Innovatie,
ondernemerschap en het versterken
en uitbouwen van de
kennisinfrastructuur zijn hierin
belangrijke richtsnoeren waarvan
studenten, bedrijfsleven en andere
belanghebbenden optimaal dienen te

profiteren. In het plan ontvouwen de
vier hogescholen drie
programmalijnen: Naar een hoog
niveau van kennis en
beroepsuitoefening, van jong tot oud
een hoger opleidingsniveau voor de
hele bevolking en praktijkonderzoek,
innovatie en kennisvalorisatie voor
Noord‐Nederland. Binnen
programmalijn III valt de oprichting
van expertise‐ en kenniscentra waarin
kennisontwikkeling, de innovatie van

de beroepspraktijk en de verbetering
van het onderwijs bij elkaar komt. Het
KSI is actief op terreinen die
raakvlakken vertonen met alle drie
onderscheidende programmalijnen
zoals internationalisering en de
ontwikkeling van een innoverende en
ondernemende houding, de uitbouw
van het hoger onderwijs voor
volwassenen en de versterking van de
relatie met het MKB.

Leiderschap nader bekeken
In de wisselwerking tussen student, de curricula van de opleidingen van de School of Business
en het bedrijfsleven bekleedt het expertisecentrum een spilfunctie. Daaronder vallen het
Kenniscentrum Sociale Innovatie en het lectoraat ‘De beroepsbeoefenaar van de 21ste eeuw’.
De op het onderwerp leiderschap gepromoveerde senior onderzoeker en organisatie‐
deskundige Vincent Pieterse ging tijdens de eerste Expertmeeting in op de mythes rond
leiderschap en de invloed op sociale innovatie en de ontwikkelkracht van organisaties.

In zijn recente promotieonderzoek ‘Van kunstenaar‐als‐
leider tot leider‐als‐kunstenaar’ trekt Pieterse een
vergelijking tussen de taak en rol van de manager en die
van een modern leider. Vervolgens onderwerpt hij de in
de literatuur onderscheiden leidinggevende kwaliteiten
aan een nader onderzoek. De moderne leider wordt
beschreven als visionair, authentiek, intuïtief,
charismatisch, inspirerend, innovatief en creatief.

Terwijl de functie van manager vaak is gericht op
handhaving van de stabiliteit, systemen en bureaucratie.
Aan de beoogde leider kleven positieve associaties. In zijn
samenvatting somt Pieterse ze op: de moderne leider is
visionair in plaats van rationeel, gepassioneerd en
inspirerend in plaats van sturend, innovatief in plaats van
analytisch en moedig in plaats van gestructureerd.
Degenen die authentiek en open zijn, hebben de grootste
kans bij te dragen aan hun organisaties en de
maatschappij. Anders gezegd het draait om persoonlijke
kwaliteiten, maar een leider of manager zal daarbij altijd
op paradoxen van de weerbarstige praktijk stuiten. Kennis
daarvan beschouwt Pieterse als noodzakelijke bagage van
elke managementstudent die de stap in de grote
buitenwereld zet. Dat ondernemerschap en leiderschap
niet één op één samenvallen heeft alles te maken met de
eenduidige opdracht die een ondernemer zich doorgaans
stelt, zegt de organisatiedeskundige. ‘Ondernemerschap
staat ten dienste van het verkopen van een product.’ Plat
gezegd, er moet winst worden gemaakt. ‘Alle beslissingen
in de organisatie komen vaak voort uit dat ‘enge’
leiderschapsperspectief.’ Winstmaximalisatie is de
drijvende kracht.
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Op het moment dat een organisatie als een sociaal
fenomeen wordt beschouwd, komt de focus op andere
zaken te liggen. ‘Het managementperspectief is voor mij
een te smalle basis. Je mist inzicht in de paradox en
dilemma’s die bij het leidinggeven horen.’ Begrip van de
verhoudingen op de werkvloer en de gave om de taal van
werknemers te spreken en te begrijpen hoe zij de
besluitvorming ervaren, geeft het leiderschap en ook het
ondernemerschap een nieuwe dimensie. ‘Taal is het
belangrijkste communicatiemiddel dat we hebben. Het
bepaalt binnen welke wereld we ons bewegen.
Tegenwoordig moet de moderne leider kunnen
netwerken, regels durven doorbreken, charismatisch zijn
en transparant. Ondernemerschap legt de nadruk op
rendement en richt zich op de korte termijn terwijl
leiderschap de brug naar de toekomst slaat.’ Een
onderneming staat niet alleen voor de vraag hoe de
organisatie efficiënt door de crisis komt, maar dient ook
aandacht te hebben voor de gevolgen van beleidskeuzes
voor de stakeholders in de toekomst. ‘Als je de sociale
fenomenen vergeet en alleen retorische lippendienst
pleegt zonder beloften inhoudelijk waar te maken en ook
geen innovaties voor de lange termijn nastreeft, dan
overheerst middelmatigheid en stopt het leren’, voorspelt
Pieterse.
Binnen de School of Business acht hij het zijn taak om
studenten, docenten en bedrijfsleven de botsing van
denktrends inzichtelijk te maken. ‘Nu wordt er vaak van te
voren al iets tot zinnige‐ of onzinnige kennis bestempeld.

Een ondernemer heeft het liefst studenten die direct
passen in het competentieprofiel waar zijn bedrijf
behoefte aan heeft.
Wij leiden professionals van de 21ste eeuw op. Dat zijn
geen studenten die naadloos aansluiten op huidige
wensen.’ Studenten zullen vaardigheden moeten bezitten
die een bredere horizon bestrijken. Daarbij hoort dat ze
kennis hebben van machtsverhoudingen binnen en buiten
de onderneming. ‘Ze moeten snappen dat als ze een plan
voor de onderneming schrijven waarom dat op weerstand
stuit en hoe ze daar op een handige manier op in kunnen
spelen. Zo’n clash tussen manieren van denken en
handelen is essentieel voor de opleiding.
Het gros van onze studenten zal uiteindelijk deel
uitmaken van het middenmanagement. Dan ben je heel
operationeel bezig. Ze zijn de verbindende factor tussen
de laag boven hen en onder hen.

Als ze daar niet mee om kunnen gaan, gaat het
uiteindelijk in hun werk niet lukken.’ Het zicht hebben op
processen in groepsdynamica zal daarom volgens de
organisatiedeskundige een vaste plek krijgen in het
curriculum van de economische opleidingen. In het derde
jaar wordt in een module aandacht besteed aan dergelijke
sociale fenomenen. Rollenspellen horen daar ook bij.
Door patronen bespreekbaar te maken en in actuele
casuïstiek te verbinden met de buitenwereld worden
studenten, docenten en bedrijfsleven nadrukkelijker met
elkaar verbonden. Ook interculturele sensibiliteit hoort
volgens Pieterse aandacht te krijgen. ‘Studenten moeten
oog hebben voor culturele gewoonten en verschillen
omdat de internationale contacten tussen bedrijven ook
toenemen.’
Hij komt met een voorbeeld uit zijn eigen adviespraktijk.
De Baak had een opdracht uitgevoerd voor een Italiaanse
organisatie en hen zoals gebruikelijk een factuur gestuurd
met het verzoek om binnen veertien dagen te betalen.
Dat gebeurde niet. Er volgden herinneringen en
telefoontjes. Na maanden kwam hij daar en zag dat de
factuur op een prikbord hing met in rood omcirkelt de
betalingstermijn. De Italianen lagen in een deuk om de
brief. ‘In Italië bleek het heel normaal om 600 dagen uit te
trekken voor een betaling.’ Daaruit blijkt maar weer hoe
goed het is om niet blind uit te gaan van het eigen
perspectief. ‘Je moet als manager open staan voor
gevoeligheden ook al lijkt de huidige tijd daar haaks tegen
in te gaan.

Creativiteit en vernieuwingsdrang hebben alleen
kans van slagen als de moderne leider begrijpt
waarom iets wel of niet slaagt. Het hoort er bij dat
je in zo’n proces vaak je kop stoot.
Mensen die de achterliggende sociale fenomenen niet
snappen zullen daarop reageren door te vertrekken, zich
ziek te melden of ze steken hun hoofd nooit meer boven
het maaiveld. Het gevolg daarvan is dat een onderneming
afzakt naar middelmatigheid. Daar zitten we toch ook niet
op te wachten?’
Pieterse wil binnen de School of Business zijn manier van
denken over organisatorische processen verbinden met
het onderwijs en het bedrijfsleven. ‘In de casuïstiek willen
we meer actuele problemen als rode draad door de
opleiding weven. De studenten kunnen dan met een
analyse komen waar de organisatie vervolgens ook baat
bij heeft.’

Een beschrijvend artikel met een samenvatting van het promotieonderzoek door dr. Vincent
Pieterse, senior onderzoeker School of Business, is te bestellen via ksi@stenden.com.
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Kenniscentrum landingsbaan voor
sociale innovatie binnen onderwijs
Sociale innovatie is een belangrijk thema binnen de cluster van economische opleidingen die onder de paraplu
van de School of Business van Stenden hogeschool vallen. Het Kenniscentrum fungeert als een soortement
landingsbaan waarlangs sociaal innovatieve vraagstukken het onderwijs binnen komen. Tijdens de
Expertmeeting op 12 juni verduidelijkte dr. Alexander Grit, senior onderzoeker van het Kenniscentrum Sociale
Innovatie (KSI), dat een duidelijke afbakening wenselijk is. Omdat sociale innovatie zo’n breed begrip is, heeft
de School of Business besloten zich te richten op zeven thema’s die relevant zijn voor Noord‐Nederland en de
opleidingen. Op die manier weet het bedrijfsleven ook wat het mag verwachten als het voor raad en daad
aanklopt bij KSI.
Sociale innovatie raakt aan belangrijke kernbegrippen zoals goed werkgeverschap, ondernemerschap, leiderschap en
persoonlijke talentontwikkeling. Het nieuwe werken hangt als communicerende vaten samen met andere vormen van
samenwerken in de (proces)keten, arbeidsparticipatie en het versterken van het ondernemingsklimaat en (mede in
verband met de ontwikkeling van een kenniseconomie) een internationale oriëntatie in de regio. De professional van de
21e eeuw is in onze optiek een kenniswerker die kan omgaan met complexe vraagstukken. Deze medewerker van de
toekomst is niet alleen toegerust voor het toekomstige beroep, maar is ook in staat zich te verdiepen in nieuwe kennis
en ontwikkelingen binnen het werkveld en beschikt tevens over de capaciteit om dit op kritische wijze te gebruiken in de
eigen handelingspraktijk.

Drie Kernthema’s
Veranderingen in het arbeidsproces verlopen niet gladjes en zonder horten of stoten. Sociale innovatie valt in de
benadering van het KSI uiteen in drie kernthema’s namelijk dynamisch leidinggeven, flexibel organiseren en slimmer
werken. Voor het verzilveren van de kennis is een ondernemende cultuur gewenst. Binnen de School of Business biedt
het Centre of Expertise onderdak aan de onderzoeksactiviteiten voor organisaties en bedrijven die bijdragen aan het
verwerven van de gewenste competenties door studenten en docenten.
Het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van Stenden hogeschool heeft zich als taak gesteld ondernemers uit het
midden‐ en kleinbedrijf in Noord‐Nederland bewust te maken van de groeimogelijkheden dankzij sociale innovatie die
zich toespitst op vernieuwing van het arbeidsproces. Door maximale benutting van competenties en maximale
ontplooiing van talent kunnen een hogere productiviteit, grotere werknemerstevredenheid en meer werkzekerheid
worden bereikt. Er ontstaat een nieuwe werknemer die bereid en gewend is flexibel te werken en snel te schakelen op
basis van innovatieve informatietechnieken.

Zeven thema’s voor sociale innovatie
Het KSI binnen het Centre of Expertise fungeert als draaischijf voor kennisvalorisatie rond de zeven thema’s diversiteit,
gezondheidsmanagement, arbeidsparticipatie, talentontwikkeling, productiviteit, innovatie in werkprocessen en
leiderschap. Het Centre of Expertise sluit aan bij ‘real‐life’ cases en vraagstukken. De tijd is volgens ons rijp om de
inzichten die het KSI in de afgelopen drie jaar heeft verworven te laten landen in de opleidingen. Daartoe halen we de
banden tussen onderwijs, netwerkorganisaties, bedrijfsleven en overheden verder aan. We laten ons daarbij leiden door
reële onderzoeksvragen die betrekking hebben op de hierboven genoemde speerpunten. Als rode draad binnen de
concrete projecten fungeert de vraag welke competenties en capaciteiten de medewerker van de 21ste eeuw zich eigen
dient te maken.
● Speerpunt 1 ‘diversiteit’ houdt zich bijvoorbeeld bezig met de vraag hoe Noord‐Nederland jong talent kan boeien en
binden. Een ander onderzoeksterrein binnen dit thema verkent het internationale ondernemerschap en wat de
meerwaarde van diversiteit is. Over een recent uitgevoerde verkenning naar kansen voor intensievere
handelsbetrekkingen met de oosterburen leest u verderop in deze Update meer.
● Speerpunt 2 ‘gezondheidsmanagement’ stelt arbeid en gezondheid centraal met als centrale vraag hoe medewerkers
gezond blijven en gemotiveerd om te werken. Tevens zal in samenwerking met Joan Boelens, initiatiefnemer van het
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Gezondheidscentrum Leeuwarden, het thema ‘Healthy Ageing’ worden uitgediept. Boelens hield tijdens de
Expertmeeting een korte inleiding over de wijze waarop hij gezondheidsmanagement koppelt aan bredere sociaal‐
maatschappelijke vraagstukken. Ook daarover meer in deze zomereditie van Update KSI/School of Business.
● Speerpunt 3 ‘arbeidsparticipatie’ gaat in op de mogelijkheden om op strategisch‐ en operationeel niveau te sturen op
in‐ door‐ en uitstroom van personeel en daarmee veranderingen binnen bedrijf of organisatie te bewerkstelligen.
● Speerpunt 4 ‘talentontwikkeling’ legt de focus op loopbaancoaching en de duurzame inzetbaarheid van werknemers
door een goede loopbaanbegeleiding.
● Speerpunt 5 ‘productiviteit’ omvat het Economielab voor simulaties van bedrijfsprocessen.
● Speerpunt 6 ‘innovatie in werkprocessen’ behelst onder andere de organisatie en begeleiding van de succesvolle
Slimer Werken Week en nieuwe concepten in de zorg.
● Speerpunt 7 ‘leiderschap’ onderzoekt hoe flexibele organisatie van arbeid en een stimulerende werkomgeving tot
innovatie kunnen leiden. In welke mate zijn alternatieve strategieën denkbaar om radicale innovaties te bewerkstelligen.

+

Kalender

Om alvast in de agenda te noteren:
Op donderdag 20 september van 15.00 uur
tot 17.00 vindt er opnieuw een
Expertmeeting van KSI plaats in het
Expertise Centrum van de School of
Business in Leeuwarden. Deze ontmoeting
staat in het teken van internationaal
ondernemen met inleidingen verzorgd
door enkele geïnterviewden in de
reportagebundel ‘Werk in Uitvoering’.
Een nadere uitnodiging volgt.
‘Ondernemen betekent dat je met
tegenslag leert omgaan. Als je een stap
achteruit zet, moet je een volgende keer
weer twee stappen vooruit doen. Het is
echt niet altijd hosanna. Je moet alleen
nooit bij de pakken neer gaan zitten.’
Freerk Potze, commercieel directeur van
afvalverwerkingsbedrijf Virol.
‘Wij hebben wel ideeën maar worden
soms bij de uitwerking daarvan
belemmerd door hier en nu situaties en
mogelijkheden. Studenten hebben daar
minder last van, die denken creatief mee
in zo’n vernieuwing.’ Bert Pathuis,
Corporate Real Estate Strategy Group
(Coresta).
Voor meer informatie omtrent
bovengenoemde activiteiten zie onze
website: www.stenden.com/ksi

RESEARCH
…..
Onderzoekende houding vereist
Een onderzoekende houding is voor een professional een must. Hij
moet constant op zoek zijn naar antwoorden. Daartoe integreren
we het onderzoek binnen school in de beroepspraktijk door
docenten eigenaar te maken van specialisaties die passen binnen de
eerder genoemde zeven thema’s. Uiteindelijk draait het bij
innovaties ook in onderwijsland om mensenwerk. De School of
Business van Stenden Hogeschool denkt dat te bereiken door
nadrukkelijk te investeren in een versterking van de
onderzoeksvaardigheden van docenten en studenten. Aandacht
voor kwaliteitsbeheer, risicoanalyses in een dynamische omgeving
die voortdurend om bijstellingen vraagt en ‘green & lean’ logistiek
maken deel uit van de opleidingsvraagstukken. Sociale innovatie
raakt aan belangrijke kernbegrippen zoals goed werkgeverschap,
ondernemerschap, leiderschap en persoonlijke talentontwikkeling.
Het Centre of Expertise is een nieuw huis waarbinnen wij de
opbrengst van het KSI een vruchtbaar vervolg willen geven.
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Internationale arena speelveld
ste
beroepsbeoefenaar van de 21 eeuw
De voortschrijdende globalisering, het uitdijende
informatietijdperk, de robotisering in het arbeidsproces
en het belang van multidisciplinair denken en handelen,
stellen hoge eisen aan de competenties van de
beroepsbeoefenaar van de 21ste eeuw. Vakkennis en
technologische innovaties alleen zijn in het nieuwe era
niet genoeg om een hogere efficiency, dynamiek en
arbeidsproductivi‐teit te realiseren binnen bedrijven. Het
succes van innovaties drijft voor 25 procent op
technologische innovatie en voor 75 procent op sociale
innovatie, zo blijkt uit meerdere onderzoeken.
In de bundel getiteld ‘Werk in uitvoering’ brengt de
School of Business de internationale dimensie van sociale
innovatie nader in kaart. Deze verkenning bestaande uit
ruim twintig portretten van ondernemers,
ondernemingen, lectoren verbonden aan Stenden
Hogeschool en netwerkers, schetst de contouren van de
beroepsprofielen waaraan de student van nu en de
professional van de 21ste eeuw zich kunnen spiegelen.
De bundel ‘Werk in Uitvoering’ onderzoekt in
uiteenlopende reportages de rol die sociale innovatie kan
spelen bij het grensoverschrijdend ondernemerschap met
een focus op Noord‐Duitsland.

De verkenning die Francoise Clijsen in opdracht
van KSI en School of Business heeft opgesteld
getiteld ‘Sociale innovatie en internationaal
ondernemen voor MKB Noord‐Nederland’ dient
als leidraad voor deze publicatie en vormt dan
ook het openingsverhaal van de bundel.
Om succesvol te ondernemen is een internationale
oriëntatie van toenemend belang. Beleidsaanbevelingen
en onderzoeksrapporten onderschrijven dat de
concurrentiekracht van het midden‐ en kleinbedrijf in de
noordelijke regio baat heeft bij grenzeloos
ondernemerschap. Afzet en samenwerking buiten de
eigen regio of land zijn noodzakelijk, zoals ook de Raden
van Advies van de economische beroepsopleidingen van
de School of Business bij herhaling aangeven. De
reikwijdte van de activiteiten strekt zich tot ver buiten de
eigen regio uit. Al in 2010 onderkenden hogescholen in
Noord‐Nederland hun sleutelpositie in de noordelijke
kenniseconomie in het sectorplan HBO Noord‐Nederland
dat zij opstelden. ‘Scholen voor Ambitie’ haakt daarin aan
bij de internationaliseringsagenda van het ministerie van
Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen. ‘Noord‐Nederland
ligt op een belangrijk kruispunt tussen handelsroutes en
complexen van pijpleidingen. Om die positie (…) optimaal

te benutten, hebben bedrijven werknemers met een
kosmopolitische oriëntatie nodig. Zij moeten niet alleen
één of meer vreemde talen spreken en verstaan, maar
ook in staat zijn om te gaan met collega’s uit andere
landen en culturen. Ze moeten weten wat er
internationaal op hun gebied speelt en daar met hun
innovatieve producten op in kunnen spelen. Stages in het
buitenland stimuleren die ontwikkeling wel, maar juist het
dagelijks contact met medestudenten uit andere landen
brengt studenten in de praktijk die kosmopolitische
houding bij nodig voor de toekomstige kennisintensieve
clustereconomie van Noord‐Nederland.’

‘Over de grens liggen volop kansen
voor innovatief ondernemerschap’
Het bevreemdt Françoise Clijsen dat ondernemers uit het
midden‐ en kleinbedrijf in Noord‐Nederland nog altijd
meer gefocust zijn op de Randstad dan op kansen in het
nabije Duitsland. De consultant van het Koninklijk
Instituut voor de Tropen (KIT) verkende op verzoek van
het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Stenden
hogeschool in Leeuwarden de businesspotenties voor
MKB’ers in het buitenland. Ze richtte zich daarbij op
mogelijkheden tot netwerken en groei in de deelstaat
Nedersaksen. Vlak over de grens van Groningen en
Drenthe dus. ‘Er bestaat een uiterst vruchtbare bodem
voor samenwerking’ concludeert ze.
Vooral nu de economische motor in Nederland op een
lager toerental draait, zouden volgens Clijsen
ondernemingen in het noorden er goed aan doen de
bakens te verzetten. ‘Duitse bedrijven kunnen maar
moeilijk in hun vacatures voorzien. De groeiprognoses
blijven zeker in vergelijking tot die in de rest van Europa
heel gunstig. Dat schept legio mogelijkheden.’ Zowel voor
noordelijke ondernemers als voor ambitieuze studenten
met ondernemingslust liggen er internationaal mooie
kansen, benadrukt de onderzoekster van KIT uit
Amsterdam. ‘De bedrijfsculturen in Noord‐Nederland en
Noord‐Duitsland vertonen meer overeenkomsten dan
verschillen, zeker in vergelijking met de Randstad of Zuid‐
Nederland. De mentaliteit van ondernemers en
werknemers is pragmatischer en praktijk gericht. Het zijn
aanpakkers, doeners. Er is ook een gedeelde protestantse
achtergrond die zich doorvertaalt in de arbeidsmoraal.
Het geld dat wordt verdiend, vloeit doorgaans terug in de
onderneming. In kleine‐ en middelgrote bedrijven in
Duitsland is onderlinge solidariteit erg belangrijk. Bazen
hebben zicht op de noden van werknemers.’
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Binnen bedrijven bestaat wel een strakkere hiërarchie die
vanuit het Nederlands perspectief van gelijkheid vaak als
minder positief wordt ervaren. Hiërarchie, zoals Duitse

Praatcultuur stimuleert sociale
innovatie
Nederland kenmerkt zich meer dan Duitsland door een
praatcultuur. Binnen bedrijven uit zich dat in de
werknemersparticipatie in het productieproces. Het is
makkelijker voor personeel om buiten de geijkte kaders te
experimenteren en suggesties te doen om het werk
verder te verbeteren. Sociale innovatie als leidend
principe waardoor taken binnen een bedrijf sneller en
beter worden uitgevoerd, heeft daarmee als
gedachtegoed in Nederland vaste voet aan de grond
gekregen. Ook de oosterburen houden zich met het
thema bezig, maar ook daarbij verloopt de implementatie
vooral via papier en lokale overheden. Clijsen: ‘Slimmer
werken is in Nederland op hoge leest geschoeid.

werknemers die verwachten, biedt ook voordelen. Het
geeft duidelijkheid en structuur waardoor tijdwinst
optreedt omdat niet iedereen zich ermee bemoeit hoe
het eigenlijk zou moeten.
Die aanpak zouden Nederlandse ondernemers
strategischer kunnen gebruiken. Dat snelle denken, die
flexibiliteit, biedt een basis voor goede
groeimogelijkheden. In Nederlands‐Duitse teams van
bedrijven en organisaties die elkaar in
grensoverschrijdende netwerken weten te vinden, kan dit
tot bijzondere innovaties leiden.’ Duitsers leunen in
tegenstelling tot hun Nederlandse branchegenoten veel
zwaarder op een papieren cultuur. Die neiging om alles
gedetailleerd op schrift te stellen werkt in sommige
omstandigheden vertragend. Zeker als snel handelen in
het zakenverkeer is vereist. ‘Nederlanders zijn goed in
het overtuigen van anderen door onze intuïtieve manier
van denken en communiceren. Die creativiteit en dat snel
kunnen schakelen leggen een basis om handel te drijven.
Daar ligt een commerciële kans, zeker in aansluiting op de
Duitse aanpak die uitgaat van gedegenheid en kwaliteit.

’

Bovenstaande tekst is een samenvatting van het interview met Francoise Clijsen naar aanleiding
van haar onderzoeksrapport. De volledige tekst van het rapport en de overige reportages in de
bundel ‘Werk in Uitvoering’ zijn op te vragen middels een mail naar ksi@stenden.com.
Voor in uw agenda Voor in uw agenda Voor in uw agenda Voor in uw agenda Voor in uw agenda

AANKONDIGING
Tweede Expertmeeting
Kenniscentrum Sociale Innovatie/
Centre of Expertise
Op donderdag 20 september
van15.00 uur tot 17.00 vindt opnieuw
een Expertmeeting van KSI plaats in
het Expertise Centrum van de School
of Business in Leeuwarden.
Deze ontmoeting staat in het teken
van internationaal ondernemen met
inleidingen verzorgd door enkele
geïnterviewden in de reportage‐
bundel
‘Werk in Uitvoering’.
Een nadere uitnodiging volgt.
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Sociale Innovatie doe je zo!
Een inspirerend praktijkvoorbeeld

‘Ondernemen is vooral initiatief nemen’
Joan Boelens is niet voor een gat te vangen. Elk
probleem vormt een uitdaging en uitdagingen
dienen als brandstof voor ontwikkeling en
vooruitgang. Na een mooie carrière als sportdocent
en diverse nevenfuncties besloot hij eind jaren
negentig de bakens te verzetten. Hij richtte in
Noord‐Nederland bewegingscentra op volgens een
volstrekt nieuw concept. Drachten beet het spits af,
vervolgens Norg en de apotheose volgt dit najaar in
Leeuwarden op de kenniscampus van Stenden
hogeschool en NHL. Aan lef ontbreekt het hem niet.
‘Teveel mensen laten zich leiden door angst.’ Dat is
volgens hem per definitie een slechte raadgever.
‘Ondernemerschap begint bij je hart. Als je een
beeld hebt waar je naar toe wilt, kun je pas goed
focussen.’
Sinds de oprichting in 2001 heeft het Bewegingscentrum
Drachten waarvan Boelens met nog twee vennoten
eigenaar is ruim 1,5 miljoen bezoekers getrokken. ‘Al mijn
bedrijven heb ik zonder een cent subsidie gerealiseerd.
Dat hoort bij ondernemerschap. Als ik er in geloof, neem
ik ook risico.’ Het bewegingscentrum beschouwt hij als
een krachtig platform om een betekenisvolle bijdrage te
leveren aan de economische en sociaal‐maatschappelijke
ontwikkeling. ‘Voor mij is sport een middel om als mens
weerbaar te zijn. Het zorgt er voor dat je sociaal goed in je
vel zit en ook iets voor anderen kunt betekenen.’ In een
vergrijzende samenleving helpt een stevig bewegings‐ en
sportaanbod de mensen langer fit te blijven. Ook
ondernemers kunnen bij hem terecht voor een
combinatie van ‘lekker bewegen’ en ontbijt. Dat blijkt dan
weer een uitstekende gelegenheid voor netwerken. ‘Als
mensen samen iets doen ontstaan er nieuwe
verbindingen. Dat is belangrijk.’ Het werkt volgens hem
beter dan contact via Sociale Media. ‘Als je elkaar in de
ogen kunt kijken heeft dat een toegevoegde waarde.’ De
tientallen medewerkers krijgen een intensieve training in
het overbrengen van hun vaardigheden en de
doorvertaling van de missie in hun werkhouding.
Welgemeende aandacht voor de klanten is een van de
ankerpunten in de missie van het Bewegingscentrum.

‘Stuk voor stuk moeten bezoekers het gevoel hebben dat
ze er mogen zijn. In mijn optiek is elk mens er één, met
een eigen entiteit die gezien mag worden. Dat betekent
dat er voor iedereen die hier binnenkomt minimaal drie
aanspreekmomenten zijn. Die aandacht vertaalt zich in
een thuisgevoel. Dat klinkt door in ons activiteitenaanbod
maar ook in het beleid dat we voeren.’

Kernwaarden van ondernemerschap
Veiligheid en respect behoren eveneens tot de
kernwaarden van zijn ondernemerschap, vertelt Boelens.
‘Zowel voor mijn medewerkers als voor de sporters die
zich hier melden geldt dat zij samen een veilige omgeving
creëren. We hebben normen en huisregels. Wie bij ons
tekent gaat mee in die visie.’ Voor vrijblijvendheid is bij
hem geen plaats. ‘Daar zijn we ook consistent in.
Natuurlijk mag iedereen zo zijn zoals hij is, maar dan wel
met respect voor elkaar. Als iemand niet tevreden is,
proberen wij het te snappen. We passen regels nooit
‘rücksichtslos’ toe. Problemen zien we altijd als een kans
om een oplossing te vinden.’ Voor hem als ondernemer
ligt de uitdaging vooral in de doorontwikkeling van zijn
concept. In Drachten lag het accent nadrukkelijk op de
combinatie van beweging en gezondheid door de
koppeling met eerstelijns gezondheidszorg en een
vitaliteitsprogramma voor bedrijven. ‘Bewustwording is
een uitdaging.’ Welbevinden, gezondheid en voldoende
beweging hangen nauw samen, de kunst is anderen
daarin mee te krijgen. ‘Je moet allerlei mogelijkheden in
variaties aanbieden. We beïnvloeden op gedrag en
leefstijl en dragen daarmee ons steentje bij aan een
duurzame samenleving. Ik stuur meer op people dan op
planet en profit in de drie P’s.’
Hij maakt deel uit van de koploperprojecten op het gebied
van duurzaamheid. Het creëren van loyaliteit onder
medewerkers en gebruikers is voor hem de belangrijkste
waarde in het ondernemerschap. Als innovatief leider van
de onderneming loopt hij wel eens een paar stappen voor
de troepen uit, beseft hij. ‘Soms wil ik wel eens te snel.
Dat past bij mijn ambitie. Uiteindelijk krijg ik de mensen
toch wel op de plek die mij voor ogen staat. Soms vergt
dat een beetje meer geduld.’
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Altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen
Terwijl in Drachten al meerdere fitnesscentra bestonden,
gold Norg nog als een witte vlek. De combinatie met een
zwembad dat kampte met teruglopende
bezoekersaantallen vormde voor Boelens een uitdaging.
Er is een voorziening gerealiseerd met wellness, een
kapsalon, tennisbanen en opleidingszalen. ‘Elk centrum
heeft een eigen gezicht.’ In de centra werkt Boelens
samen met middelbaar‐ en hoger beroepsonderwijs. ‘Ik
fungeer als leerbedrijf.’
Leeuwarden beschouwt hij als een nieuwe stap vooruit.
De integratie van de kernthema’s educatie, gezondheid
en bewegen zal nog nadrukkelijker gestalte krijgen. ‘Het is
een hele mooie verbinding waarin de gemeente die op
zoek was naar een goed bij de kenniscampus passend
pleinafsluitend gebouw, hogescholen en ik als
ondernemer goed samenwerken. Het gebouw waarin ook
het landelijk Centrum Obesitas Nederland (CON), een
hoofdpraktijk fysiotherapie, sportgeneeskunde, een
schoonheidscentrum en een gezondheidsrestaurant van
Stenden hogeschool met praktijkruimten voor probleem
gestuurd en duaal onderwijs zijn ondergebracht, richt zich
niet alleen op studenten maar ook op omwonenden. De
investering bedraagt ruim 5 miljoen euro. Boelens is enig
eigenaar, ook dat is een nieuwe stap. Hij haalt de
schouders op. Aan lef heeft het hem nooit ontbroken.

‘Je moet je niet gek laten maken. Het is een kwestie van
doen en voorwaarts.’ Het past bij zijn uitgesproken visie
op zakendoen.
Als lid van de Raad van Advies voor Leisure Management
wil hij studenten de praktijk in trekken. ‘Je kunt alleen
maar praktisch scholen als studenten ook in echte
bedrijven praktijkervaring opdoen.’ In zijn
bewegingscentrum in Drachten werken inmiddels vier
oud‐studenten Leisure Management die vanuit hun stage
zijn doorgegroeid naar de huidige positie. ‘Studenten
moeten wel hun eigen potentie tonen’
Tijdens de gastcolleges die hij voor studenten van de
opleidingen Leisure Management, Tourism Management
P & O, SPH en Retail Management verzorgt, stelt Boelens
steevast de vraag of zij al weten wat zij na hun studie
gaan doen. Zelfs als studenten vlak voor hun afstuderen
zitten, weet het gros niet wat voor werk ze ambiëren na
hun diplomering. ‘Dan zit er echt iets fout. Succes begint
met passie. Als je al vroeg tijdens je studie ontdekt welke
richting je opwilt, wordt de studie ook een stuk
interessanter. Focussen is belangrijk. Anders doe je maar
wat en kun je de vertaalslag naar de praktijk nooit goed
maken. Het helpt als je richting geeft aan waar je heen
wilt. Ambitie en wedijver passen bij ondernemen. Het
realiseren van een miljarden omzet is voor mij eigenlijk
geen maatstaf voor succes. Ik vind het veel knapper als je
anderen laat delen in een sociale en duurzame
ontwikkeling.’

Kijk voor meer informatie over onze activiteiten op onze website en blog. Onze LinkedIn‐groep
‘netwerk sociale innovatie’ groeit gestaag: meld je aan! Wilt u deze ‘updates’ niet meer
ontvangen of wilt u anderen aanmelden, mail dan naar ksi@stenden.com.
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Creëer met ons die
nieuwe proeftuinen
en werp uw
schaduw vooruit!

Het Kenniscentrum Sociale Innovatie is tot stand gekomen met steun
van de provincie Fryslân, de gemeente Leeuwarden, het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Samenwerkingsverband
Noord Nederland.

Kenniscentrum Sociale Innovatie
Telefoon: 058 244 19 55| E‐mail: ksi@stenden.com
www.stenden.com/ksi | www.socialeinnovatienoordnederland.nl
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