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Voorwoord 

De Overtuiging 

Medewerkers weten heel goed hoe het Beter, Sneller en Goedkoper kan. 

De Visie 
Elke organisatie kan hun enorm waardecreërend vermogen activeren. 

De Passie 

Share-board’s passie is om alle medewerkers bijzondere prestaties te laten leveren. 

De missie 

Share-board helpt de arbeidsproductiviteit te verhogen door innoveren, samenwerken en verbeteren 

hanteerbaar te maken. Share-board’s doel is om het bruto binnenlands product (BBP) met 5% te 

verbeteren. 

De inspiratie 

✓ De Nationale Denktank van 2011 ) rekent ons voor dat het bruto binnenlands product (BBP) met 20% 1

verbetert, door onder meer de verbeterideeën van medewerkers te benutten. Lees verder op deze 

blog. 

✓ Raymond Floyd leert ons in ‘A Culture of Rapid Improvement’  ) dat in Amerika een medewerker 2

gemiddeld 0,0014 verbeterinitiatief per jaar realiseert. En, zo schrijft Floyd, bij Toyota worden 40 

verbeterideeën gerealiseerd per jaar. De Toyotanen doen het dus 3000x beter. Als we mogen 

aannemen dat Europeanen net zo effectief zijn als Amerikanen en als we bovendien mogen 

aannemen dat Toyotanen niet meer bijzonder zijn dan wij, kunnen wij het dus ook 3000x beter dan 
nu. Lees verder op deze blog. 

✓ Jim Collins toont ons in zijn werk Good to Great ), dat de beste organisaties niet de beste zijn door 3

grote leiders en grootse daden, maar door de goede dingen heel goed te doen.  

✓ Onze eigen ervaring dat medewerkers in afdelingen in alle organisaties bijzondere resultaten kunnen 

neerzetten en veel waarde kunnen creëren met de juiste aanpak en hulpmiddelen. 

 ) Stichting de Nationale Denktank, 2011, ISBN 9789078757009, www.nationale-denktank.nl1

 ) Raymond C. Floyd, A Culture of Rapid Improvement, ISBN: 15632737802

 ) Jim Collins, Good to Great, ISBN: 00666209963

https://www.soui.nl/downloads/Floyd2003.pdf
http://www.nationale-denktank.nl
https://www.soui.nl/info/nieuws/301-nederland-kan-20-beter
https://www.soui.nl/info/nieuws/301-nederland-kan-20-beter
https://www.soui.nl/info/nieuws/288-veel-ideeen-door-het-putje


Share-board helpt 

De Share-board-Aanpak en de Share-board-Applicatie helpen medewerkers en managers om 

makkelijker en effectiever samen te werken, om goede dingen te doen en de dingen goed te doen en 

om betere diensten en producten (innovatie) te ontwikkelen. 

De Share-board-Aanpak 

Samenwerken en innoveren kun je op verschillende manieren handen en voeten geven. In 

opeenvolgende edities geven we praktische handleidingen uit voor verschillende toepassingen. Share-

board biedt Toepassingshandleidingen aan die te downloaden zijn via support. Deze handleiding is een 
vervolg op de Handleiding Voor de manager die het beste uit het team wil halen. In die handleiding komt 

onder onder meer aan de orde: 

1. Voorwoord: Visie. Overtuiging. Inspiratie 

2. In 5 stappen concrete resultaten 
 1. De overtuiging, de speerpunten en de Verbetercoördinator. 

 2. Organiseer de Aftrap. Stel de Share-board-applicatie in op jullie team. 

 3. Doe de Aftrap en stel de Hulpvraag.  

 4. De eerste voortgangssessie. Van ruwe ideeën tot resultaten. 

 5. Continu succesvol verbeteren en innoveren. 
3. Check- en Tiplists 

 1. Checklist voor de manager 

 2. Profiel VerbeterCoördinator 

 3. Tiplist Voor de motivatie 

 4. Checklist voor de De Aftrap 
 5. Tiplist Maak verbeteridee kansrijk 

 6. Checklist Voortgangssessie 

 7. Selecteren en Prioriteren 

 8. Voortgangscheck Verbeterinitiatieven 

Deze toepassingshandleiding ‘Voor de Raad van Bestuur die divisies beter wil laten Samenwerken & 

Innoveren’, richt zich op de aanpak over divisies en afdelingen heen en bevat de volgende onderwerpen: 

1. Voorwoord: Visie. Overtuiging. Inspiratie. 

2. In 6 Stappen concrete resultaten 
1. Kies je speerpunten en Formuleer de Hulpvraag. 

2. Stel Ambassadeurs aan. Stem of met managers. 

3. Breng VC-netwerk in stelling. Centrale VC en VC’s. 

4.  VC-netwerk organiseert De Aftrap. 

5. Teams aan zet. Leren. Inspireren. Realiseren. Delen. 
6. Naar continu succesvol innoveren en samenwerken. 

3. Aandachtsgebieden 

1. Aandacht en Meedoen. 

http://www.soui.nl/info/support
http://www.soui.nl/info/support


2. Waardecreatie en Rekenen aan initiatieven. 

3. Talenten en rollen. 

4. Ketenprocessen. Verbeteren over afdelingen. 

5. Speerpunten en Managementcontracten. 
6. Verwachtingen. Investering. Tijdshorizon. 

7. Lijnorganisatie versus Staf en Externen. 

De Share-board-Applicatie 

De Applicatie en de Aanpak vullen elkaar aan. De Share-board-Aanpak is ook toe te passen zonder de 
Share-board-Applicatie, indien het enkel team betreft dat fysiek in één ruimte samenwerkt. In dat geval 

kun je met een whiteboard en verbetersheets ) prima uit de voeten.  4

Echter, zodra je samenwerkt over meerdere locaties, met meerdere afdelingen, te maken hebt met 

dienstroosters, verschillende werkdynamieken en samenwerkt met teamleden van verschillende 
organisaties en waarbij teamleden ook van huis werken of vaak onderweg zijn, is de Share-board-

Applicatie onontbeerlijk.  

Share-board vormt het dan gezamenlijke team-desktop en dashboard. Share-board is een internet-

applicatie dat voor alle teamleden te benaderen is. 24 uur per dag. Vanaf elke computer, tablet of 
smartphone met een internet-verbinding. Share-board werkt op alle moderne browser, zoals de hogere 

Internet Explorer-versies, Safari, Firefox en Chrome.  

De combinaties van functies in de Share-board-Applicatie zijn uniek. Share-board is ingericht om 

verbeter- en innovatie-initiatieven te begeleiden. Share-board helpt teams om ruwe ideeën, te 
ontwikkelen, te selecteren, te implementeren en in de praktijk te brengen. Share-board geeft inzicht in 

de voortgang van idee tot gerealiseerde verbetering. Share-board faciliteert en geeft inzicht in de 

besluitvorming rond de initiatieven-voorraad.  

Versie 
Controleer op de share-board-website of je de laatste versie hebt.  

Gebruikershandleiding 

Naast de Toepassingshandleidingen biedt Share-board ook een Gebruikershandleiding aan. Deze biedt 

hulp bij het gebruik van de Share-board-applicatie. Zie ookde share-board-website. 

) Zie ‘In 5 stappen concrete resultaten’ in de Handleiding Voor de manager die het beste uit het team wil halen4

http://www.soui.nl/info/support


Visie en Overtuiging 

Reageren en Anticiperen op veranderingen 

Om in een toenemend competitieve markt de externe ambities te realiseren dient dikwijls een  

organisatie als geheel krachtig(er) te zijn. De behoefte om de samenwerking en innovatie te verbeteren 

ontstaat doorgaans van buitenaf. De synergie die daarvoor nodig is, ontstaat door een effectieve 
samenwerking tussen afdelingen en divisies, gericht op de doelstellingen van de hele organisatie. 

Veerkracht en anticiperende vermogen kan vaak alleen worden gerealiseerd als de organisatie-als-

geheel zich aanpast aan de omstandigheden. 

Medewerkers weten heel goed hoe het Beter, Sneller en Goedkoper kan. 

Je bent overtuigd van het feit dat jouw managers en hun medewerkers uitstekend weten hoe de dingen 

beter kunnen. En dat dit enorme potentieel alleen kan worden benut als medewerkers in verschillende 

divisies gezamenlijk en met een gemeenschappelijke focus initiatieven realiseren. En, dat zélf kunnen.  

Van onderaf. Vanuit eigen kracht.  

Vanuit die overtuiging wil je als Raad van Bestuur een voedingsbodem creëren die tot in alle geledingen 

inspiratie geeft. Je verwacht dat de divisies zo zélf tot resultaten komen. Van onderaf. En, vanuit eigen 

kracht. Je wilt op een gestructureerde manier de creativiteit in je organisatie stimuleren en je wenst een 
platform dat losse ideeën helpt omvormen in innovaties ) die je nodig hebt naar de markt. 5

Wij spreken hier van “Raad van Bestuur “en “Onderneming”, maar je kunt hier ook “Bestuursraad” lezen 

en “Ministerie”, “Provincie” of  “Gemeente”. Waar we spreken over “ klant en markt”, kun je ook lezen 
“burger en maatschappij”.  De “toenemende concurrentie” kan gelezen worden als “complexere 

maatschappij”.  

Richten en Verbinden 
De handvatten die één afdelingsmanager nodig heeft om met zijn/haar team zelfstandig de beter te 

samenwerken en te innoveren staan in de Handleiding Manager/Team ).  Dit document verbindt de 6

afzonderlijke verbeter- en innovatieprocessen tot de gewenste gemeenschappelijkheid en synergie. We 

 ) Verbeteren en Innoveren is niet context gebonden. Met Verbeteren wordt bedoeld Continu Verbeteren gericht op processen en 5
producten en diensten. Innoveren kan zowel product- als procesinnovatie betreffen.

 ) ZIe de Handleiding Voor de manager die het beste uit het team wil halen. 6

http://www.soui.nl/info/support


geven aan in een blog, hoe je door het stellen van de juiste vragen de energie kunt richten op je doel - 

voor de optimale focus. 

Share-board als communicatie- en initiatievenplatform 

Waar de manager van één team in de betreffende handleiding nog kan kiezen tussen een verbeterbord 

(white board) en de Share-board-Applicatie, heb je bij meerdere divisies of afdelingen die keuze niet 

meer. Synergie en onderlinge kruisbestuiving bepalen het succes van samenwerken en verbeteren. Dat 

werkt in een ‘grotere’ organisaties alleen efficiënt met www.share-board.nl als communicatie- en 
initiatieven-applicatie. 

Ideeën, Initiatieven en Waardecreatie 

Share-board is ingericht om waarde te creëren. Share-board beschouwd een ideeënvoorraad als 
Potentiële waarde. Share-board richt zicht op het omzetten van potentiële waarde (ideeën) in reële 

waarde (gerealiseerde initiatieven). Daarnaast spreken we van Verzilverde waarde. Dat is de situatie 

waarin de effecten van gerealiseerde verbeterinitiatieven tot uiting komt in de financiële 

Resultatenrekening. Zie ook de blog Over ideeën, initiatieven en waardecreatie of verder op bij 

Waardecreatie. 

Waardecreatie 

Share-board bevelen aan om de waarde van initiatieven zoveel als mogelijk in euro’s uit te drukken. 

Daarbij gaat het ons niet direct om de financiële bijdrage aan de Verlies-en-Winst-rekening. We willen 
bovendien niet propageren dat geld maken het overall doel is. Het is bedoeld om een eenduidig uit te 

drukken welke waarden wordt gegenereerd met de verbetering en innovaties en hoeveel energie 

daarvoor nodig zijn (geweest). Dit geldt onverminderd ook voor non-profit organisaties. Als 

overheidsorganisatie kun je desgewenst de maatschappelijke kosten/baten (MKBA) gebruiken voor de 

waardebepaling van grotere initiatieven.  

Geen eenmalige brainstorm. Continu samenwerken en innoveren. 

Wees je er van bewust dat het hier niet gaat om een eenmalige brainstorm met het management of een 

serie heidedagen. Je zet een structureel samenwerkings- en innovatieproces in werking, dat gradueel 
groeit vanuit een enkele lokale 'pilot' of één lokale afdeling tot een volledige dekking over alle divisies.  

Hoe zorg je ervoor dat het niet ‚inzakt’? 

Laten we die vaak gestelde vraag maar direct en duidelijk beantwoorden: Als jullie dat willen. Als Raad 
van Bestuur beschik je namelijk over de belangrijkste sleutel tot succes. En die is verbluffend eenvoudig 

en wordt misschien daarom zo vaak over het hoofd gezien: ... 

http://www.soui.nl/info/nieuws/291-maak-van-je-doel-een-vraag
http://www.soui.nl/info/nieuws/295-soui-en-waardecreatie
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-en-gebiedsontwikkeling/vraag-en-antwoord/wat-is-een-maatschappelijke-kosten-batenanalyse-mkba.html


....Aandacht en Meedoen als brandstof voor succesvol innoveren 

Zolang jullie het proces van brandstof blijven voorzien in de vorm van positieve aandacht en 

actieve deelname, blijft het leven. Omgekeerd betekent het dus ook, dat als jullie aandacht 

verslapt, alle geledingen zullen afhaken. Jij en je medebestuursleden zorgen dus zélf voor de 
essentiële brandstof. De rest levert Share-board aan. 

Realiseer je dat jullie als RvB de belangrijkste sleutel zijn in het succes. En, dat je met jouw gedrag 

de belangrijkste voorwaarde bent. De aandacht waarmee je als Raad van Bestuur het proces blijft 

voeden wordt beloond met de realisatie van waardevolle verbeteringen. De kritieke succesfactor 
is dus: Een daadwerkelijke positieve en persoonlijke interesse. Het stimuleert je medewerkers en 

managers om de slag te maken en de gestelde doelen te realiseren.  

Voor de helderheid: als je denkt niet die aandacht te kunnen of te willen inbrengen, begin hier dan niet aan!  
Laat het dan aan je opvolger. Doe het goed of doe het niet. De frustraties bij je medewerkers die je zelf creëert 

door 'halve aandacht', sukkelt nog jaren na in je organisatie. Elke ander initiatief daarna wordt direct met 

scepsis ontvangen. En terecht. Het gaat overigens om kwalitatieve aandacht en niet om het aantal uren.  

Als je wél overtuigd bent van je eigen mogelijkheden tot het geven van aandacht en het besef van de 

(enorme!) waardecreërend vermogen van je managers en je medewerkers, volg dan het stappenplan en de 

checklists hierna. En, pak de resultaten! 



De stappen 

In  6 stappen naar meer kracht en innovatie door betere samenwerking tussen divisies.  

1. Kies je speerpunten en formuleer de hulpvraag. 

2. Stel Ambassadeurs aan. Stem af met managers. 
3. Breng het Verbetercoördinatornetwerk in stelling. 

4. Verbetercoördinatoren organiseren de Aftrap. 

5. Teams aan zet. Leren. Inspireren. Realiseren. Delen. 

6. Naar continu succesvol innoveren en samenwerken. 

1. Kies je speerpunten en formuleer de hulpvraag. 

In de RvB bepaal je de speerpunten, doorgaans gekoppeld aan de operationele en/of tactische plannen. 
Veelal zijn het de externe omstandigheden die je bewegen om de interne samenwerking en innovatie te 

verbeteren: de markt, je klanten, de concurrentie of veranderende wensen uit de maatschappij of de 

politieke agenda (voor bestuurlijke organisaties).  

Speerpunten en bijvangsten 

Heb je voor elke speerpunt zowel must-have-doelen en nice-to-have ambities gesteld? Realiseer je ook 

dat creativiteit zich niet volledig laat sturen. Sommige creatieve ingevingen zullen niet aansluiten op de 

Speerpunten en opperen medewerkers met ideeën en initiatieven die niet direct passen op de 

Speerpunten. Deze 'bijvangsten' blijken vaak zeer waardevol. In elk lokaal selectieproces laat je de teams 
en de Verbetercoördinatoren zoveel als mogelijk zelf sturen op de prioriteiten. Wordt er echter teveel 

afgeweken vraag dan de Verbetercoördinatoren om scherper op de Speerpunten te koersen. De 

ervaring leert dat teams heel goed weten en (er prima op sturen) wat echt waardevol is en wat niet de 

bedoeling is. 

Kwalitatieve doelstellingen 

Als het je niet uitsluitend gaat om de inhoudelijke resultaten, maar ook om een andere manier van 

samenwerken, maak dan ook die doelstellingen zo concreet mogelijk. Schets een beeld van je gewenste 

processen en samenwerkingsvormen en benoem criteria om te beoordelen of jullie op koers zitten. Je 
zou kunnen denken aan de mate van en het aantal zelfsturende teams, concrete voorbeelden van het 

zelfstandig wegnemen van belemmeringen tussen divisies, concrete betere klantgerichtheid, duidelijke 

faciliterende managementstijl. 



Welke divisies vraag je (om samen te werken)? 
✓ Heb je goed in kaart welke divisies of afdelingen gerelateerd zijn aan de speerpunten?  
✓ Of omgekeerd,  heb je de speerpunten afgestemd op de afdelingen die je (meer) wilt laten 

samenwerken? 

Begin met de teams met de meest positieve attitude en die de grootste bijdrage kunnen leveren. 

Stel de hulpvraag. Vertaal je speerpunten in een vraag aan de medewerkers. 

Dit is een belangrijk element van de Share-board-Aanpak. De speerpunten of je doelen zet je om naar 

een concrete hulpvraag.... 

....We willen de doelen ...X en/of Y... bereiken, omdat er ...Dit en Dat... gebeurt om ons heen of we 
willen ...Die en Zo’n... positie verkrijgen. Daarom hebben we de speerpunten ...zus en zo.... Welke ideeën 

heb je voor de bijdragen die jij kunt leveren aan die speerpunten? Welke initiatieven kun jij ontplooien?" 

Een hulpvraag als deze verkleint de afstand van de medewerkers tot de doelstelling en brengt het 
binnen de eigen circle of influence: Het verlaagt de drempel tot een niveau waarop elke individuele 

bijdrage helpt om het einddoel haalbaar te maken.  

Let op!  

De verleiding kan zijn om te vragen: "Welke ideeën hebben jullie?" Dat is NIET de goede vraag. Als je om 
ideeën vraagt, krijg je al snel antwoorden die over anderen gaan (“Zij, van die andere afdeling, kunnen 

dit of dat beter doen…”) of te algemeen zijn. En, je wilt juist dat iedereen nadenkt over wat hij of zij zelf 

kan bijdragen. De vraag is dus altijd: Wat kun jij bijdragen?  

Speerpunten in de Share-board-Applicaties. Volgen en bijsturen op Speerpunten. 

De Share-board-Applicatie biedt je de mogelijkheid om je eigen speerpunten op te nemen. Alle ideeën 

en initiatieven kun je laten koppelen aan die speerpunten. Op die manier zie de voortgang per 

speerpunt en kun je bijsturen als (te) veel energie en initiatieven op niet-speerpunten gaat zitten. 

Checklist 

✓ Heb je de achterliggende reden of oorzaak van de vraag eenduidig geformuleerd?  

✓ Ben je overtuigd van het feit dat je medewerkers en managers uitstekend weten hoe dingen Beter, 

Sneller en Goedkoper kunnen?  
✓ Wil je die beschikbare knowhow en energie richten op één of enkele Speerpunten?  

✓ Heb je van deze Doelstellingen de juiste Vraagstelling gemaakt? 



2. Stel Ambassadeurs aan. Stem af met managers. 

Voor elk speerpunt wordt een lid van de RvB aangesteld als Ambassadeur. Deze symboliseert het 

draagvlak van de RvB. De Ambassadeur stelt zich actief op voor dat speerpunt en neemt eventuele 

barrières weg die kunnen optreden. Verderop bij Ketenprocessen is aangegeven hoe de meest 

voorkomende belemmeringen (tussen afdelingen) kunnen worden geslecht. 

Indien er sprake is van meer dan één speerpunt en doelstelling voor de divisies en afdelingen, stel dan 

Ambassadeurs aan per speerpunt. De Ambassadeur geeft een speerpunt een gezicht vanuit de RvB en 

daarmee een draagvlak. Het geeft steunt aan de samenwerking in ketenprocessen op dat specifieke 

speerpunt. 

Een Ambassadeur... 

• is lid van de RvB / directie, 

• heeft één speerpunt onder zijn of haar hoede, 

• heeft binnen de RvB een functionele verbondenheid met het speerpunt, 

• fungeert als de linking pin tussen de Verbetercoördinatoren en de RvB op het betreffende speerpunt, 

• is tweezijdig aanspreekbaar op dit speerpunt: door directie en door Verbetercoördinator, 

• zorgt voor het aanhaken van collega-bestuursleden waar nodig, 

• symboliseert het draagvlak op bestuursniveau naar de medewerkers voor dit speerpunt, 

• begeeft zich tussen de mensen en spreekt bij de Aftrap vanaf de zeepkist teamleden toe, 

• zit aan bij sessies over dit speerpunt met name “to get things done”, 

• draagt bij aan snelle besluiten en keuzen (Go/NoGo) door knopen door te hakken, 

• vergemakkelijkt eventuele extra inbreng van andere afdelingen of van expertise van buitenaf, 

• verdiept zich actief in de initiatieven bij dit speerpunt, 

• heeft een pro-actieve houding om het innovatieproces te dienen en 

• is oplossingsgericht in het slechten van belemmerende factoren.  

De Share-board-Applicatie biedt de Ambassadeurs het overzicht en inzicht in de voortgang van 

initiatieven bij zijn/haar speerpunt over alle afdelingen en divisies heen. 

Be there! Join the team! 

Voor de RvB en de Ambassadeurs geldt: Be there! Join the team! Wees vanaf het begin een actief 

onderdeel van het innovatie- en verbeterproces dat zich in de organisatie ontvouwt. Ambassadeurs 

leveren een constructieve bijdrage aan de voortgangssessie door positieve aandacht te geven aan de 
eerste successen en door opdoemende belemmeringen echt uit de weg te ruimen. Motivatie voor de 

managers en medewerkers zit vooral in de aandacht die je als RvB aan de spelers in het veld geeft. 

Bespreek met je collega-directieleden en je managers, dat jullie zelf 'op de vloer' komen en echt mee 

doen met sessies op de verschillende afdelingen. Wees niet te bang dat je 'over hen heen loopt'. 
Bespreek het belang van de aandacht. Kondig aan dat je graag mee wilt doen. Geef aan dat je de 



intenties en de initiatieven fantastisch vindt. Vorm één front met je managers en help je managers in 

hun faciliterende rol te komen. 

Kunnen we onze rol als RvB invullen? 

✓ Ben je je ervan bewust dat zonder permanente en oprechte persoonlijke aandacht de beoogde 

samenwerking en innovaties niet echt op gang komen of vroegtijdig uitdoven?  

✓ Is elk van jullie bereid om actief deel te nemen aan dit proces?  
✓ Kunnen de Ambassadeurs voldoende tijd vrijmaken?  
✓ Welke leden van de RvB hebben als Ambassadeur een connectie met één van de speerpunten en zijn 

tevens in staat het draagvlak van de RvB te symboliseren?  



3. Breng het VC-netwerk in stelling. Centraal en decentraal. 

Elk directielid stemt de speerpunten af met zijn of haar management team; zie ook verderop bij 

Speerpunten en managementcontracten. 

Je kunt besluiten om in fasen divisies of afdelingen 'aan te haken'. Niet alle afdelingen hoeven direct 
vanaf het begin mee te doen. Voor die afdeling die mee doet, zorg je dat de betrokken manager een 

VerbeterCoördinator (Verbetercoördinator) aanstelt, als een parttime rol. De Toepassingshandleiding 

Voor de Manager die het beste uit het team wil halen geeft een Profiel voor Verbetercoördinator die je 

helpen de juiste personen te selecteren. Daar is ook gegeven hoe de Verbetercoördinatoren te 

mobiliseren zijn. 

Checklist 
✓ Welke personen binnen elke divisie matchen het best met het Profiel van de VerbeterCoördinator? 
✓ Welke Manager of lid van RvB krijgt de rol van centrale VC en acteert als linking pin tussen de RvB en 

de decentrale VC’s? bespreekt de voortgang en de processen met het RvB?  

Het VerbeterCoördinatornetwerk 

Voor het effectief samenwerken en innoveren over meerdere divisies of afdelingen wordt een 
verbeternetwerk geformeerd. In de Toepassingshandleiding ‘Voor de manager die het beste uit het team 

wil halen.’ is gegeven dat elke team of afdeling een eigen VerbeterCoördinator heeft.  

  

De Verbetercoördinatoren onderling komen periodiek bijeen in een Verbetercoördinatormeeting. De 

Verbetercoördinator-meeting worden georganiseerd door de ‘centrale’ Verbetercoördinator. De centrale 

Verbetercoördinator is de linking pin van en naar de RvB. Met de samenwerking tussen de 
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Verbetercoördinatoren ontstaat een stevig verbeternetwerk om de samenwerkingen te dragen. En, om 

belemmeringen weg te nemen. 

Het is goed denkbaar dat de centrale Verbetercoördinator een rol van één van de senior managers of 
directieleden is. De centrale Verbetercoördinator dient het respect te hebben van de andere 

Verbetercoördinatoren en moet het leuk vinden om deze rol te spelen. 

Wat is het doel en taken van het Verbetercoördinatornetwerk? 
Het algemene doel  van het Verbetercoördinatornetwerk is het faciliteren van samenwerking en het 

creëren van synergie op inhoud en op proces. De Verbetercoördinatoren stimuleren de onderlinge 

samenwerking voor afdeling of divisie-overstijgende verbeterinitiatieven. Ze delen ‘best practices‘ over 

en weer. En bespreken de manier waarop innovaties en verbeteringen in andere divisies en afdelingen 

tot stand zijn gekomen. Inclusief de leerervaringen.  

Periodiek afstemmingen tussen de Verbetercoördinatoren slaat een brug tussen afdelingen; typische 

omstandigheden en doelen van afdelingen worden gedeeld, wat zorgt voor begrip over en weer. Of 

maakt de verschillen duidelijk. 

De Share-board-applicatie helpt bij het creëren van onderlinge synergie. Teams kunnen bij elkaar 

'kijken'. Ideeën, nieuwsberichten, vragen en antwoorden en bestanden worden gedeeld. Bovendien 

kunnen teamleden reageren en aanvullingen geven op initiatieven of vragen van andere teams.  

Een belangrijke doel van het Verbetercoördinatornetwerk is ook het signaleren en initiatieven nemen 
voor het wegnemen van onderlinge belemmeringen bij potentiële afdelingsoverschrijdende 

verbeteringen. In het geval van ketenprocessen die zich over meerdere afdelingen heen afspelen, kan dit 

optreden. De Verbetercoördinatornetwerk kan met de linking pin naar de RvB invloed maken. Bovendien 

kan op bepaalde speerpunten een Ambassadeur worden ingeschakeld om belemmeringen tussen 

afdelingen te laten wegnemen. 

Een ander doel van het Verbetercoördinatornetwerk is het delen van elkaars ervaringen van de rol van 

Verbetercoördinator. Elkaar helpen en stimuleren is belangrijk voor de Verbetercoördinatoren onderling. 

Zij bespreken de belemmeringen die ze ervaren en delen mogelijke oplossingen. 

Vaardigheden en talenten en het Verbetercoördinatornetwerk 

Een netwerk met meerdere Verbetercoördinatoren geeft het voordeel dat er een optimale taakverdeling 

gemaakt kan worden, aansluitend op voorkeursrollen en talenten van de verschillende 

Verbetercoördinatoren. Sommigen zijn goed in inhoudelijke analyses. Anderen kunnen hun goede 
relatie met bepaalde managers of directieleden inzetten. Bovendien kunnen vaardigheden over de 

verschillende teams worden gesignaleerd. In het ene team is behoefte aan bepaalde vaardigheden en in 

andere teams zijn personen die die vaardigheden hebben.  



De taken van de Centrale Verbetercoördinator 

De centrale Verbetercoördinator  

• organiseert de periodieke Verbetercoördinatormeetings  

• deelt de voortgang namens het Verbetercoördinatornetwerk aan de RvB en  

• deelt successen en gerealiseerde initiatieven 

• bespreekt eventuele belemmeringen met de RvB en 

• zorgt voor de agendering op de RvB/bestuursvergaderingen. 

Het Verbetercoördinatornetwerk en Share-board 

Teams kunnen ‘gekoppeld’ worden met Share-board. Key-users kunnen via de Beheerpagina van Share-

board vragen aan Share-board om hun team te koppelen aan andere teams. De teams kunnen 
onderling meekijken en reageren op Vragen, Nieuwsberichten en Initiatieven. Dat is een goede manier 

om onderlinge kennis en voortgang te delen. 



4. De VerbeterCoördinatoren organiseren De Aftrap 

Nu zijn de VerbeterCoördinatoren en de managers aan zet. Zij bereiden een Aftrap-sessie ) voor om de 7

teams te betrekken. Bij de uitnodiging voor de Aftrap leg je als RvB uit, wat waarom je dit nodig acht, wat 

het doel en de speerpunten zijn. 

Alle teamleden en betrokken RvB-leden zijn aanwezig bij de Aftrap. De Verbetercoördinatoren voeren de 

regie en doen - op eigen wijze maar wel in de stijl van de campagne- de aftrap. De leden van de RvB 

lichten vanaf de spreekwoordelijke zeepkist de Speerpunten toe. Ze zijn hier in hun  rol van bestuurslid 

en eventueel ook als Ambassadeur voor een Speerpunt.  

De kern van de boodschap is....  

"Dit is de uitdaging waar we als organisatie voor staan omdat - we Dit en Dat willen bereiken - of dat er 

Dit en Dat aan de hand is. Wij hebben de overtuiging dat jullie goed weten wat er Beter, Goedkoper en 

Sneller kan. Daarom vragen wij als RvB: Welke initiatieven en bijdragen kun jij leveren aan deze 
Speerpunten?". 

In eigen woorden spreekt één van de directieleden het vertrouwen uit in de teams en in het vermogen 

om tussen de afdelingen samen te werken. De Ambassadeurs geven aan de voorkomende barrières te 

slechten. De paragraaf Ketenprocessen geeft concrete handvatten voor succesvol onderling 
samenwerken aan afdelingsoverstijgende initiatieven. 

Voor effectief samenwerken is het nodig om effectief te communiceren. Communicatie is vanaf de aftrap 

tot en met het integreren in de organisatie van een continu verbeter- en samenwerkingsproces, van 

cruciaal belang.  

Eenduidige doelstellingen en speerpunten 

Start met heldere afspraken binnen de RvB over je doel, de speerpunten en jullie eigen bijdragen. Reik 

een eenduidige visie en uitgangspunten aan, waar de managers en de Verbetercoördinatoren mee aan 
de slag kunnen. Misverstanden in deze fase vertalen zich later in onzekerheid en verminderde motivatie 

binnen de teams. Aandacht en meedoen zijn de sleutelwoorden voor jullie als RvB. De briefing van de 

Verbetercoördinator is de eerste kans om die toon te zetten. Een open en persoonlijke benadering 

werkt het beste. 

 ) De aanpak voor de Aftrap is beschreven in de Handleiding Voor de manager die het beste uit het team wil halen7
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De Aftrap 

Bij de Aftrap laten de Verbetercoördinatoren niets aan het toeval om een inspirerende sessie te hebben. 

Tips hiervoor zijn te vinden in de Checklist Aftrap-meeting ). Van de RvB wordt een participerende en 8

faciliterende rol verwacht. De Ambassadeurs beklimmen de zeepkist om de speerpunten te 
verduidelijken en de vraag te stellen aan Wat kun jij bijdragen aan de Speerpunten. De sleutelwoorden 

zijn: persoonlijke betrokkenheid en vertrouwen. 

Communicatie tijdens het opstarten 
Aandacht en motivatie zijn kritische succesfactoren voor innovatie. Zeker in grote organisaties raden wij 

een gerichte communicatie aan tijdens het opstarten. De communicatie is met name gericht op het 

uitleggen van de bedoeling, op het creëren van een WIJ-gevoel, op een positieve open mindset en op het 

vertrouwen dat het gaat lukken. De communicatie start al in de aanloop naar de Aftrap. De 

nieuwsgierigheid prikkelen kan ook via intranet of email. De Verbetercoördinatoren zorgen naar de 
teamleden voor praktische en inhoudelijke 'tekst en uitleg'. 

Let op. 

Je kunt de opzet en de uitvoering van de communicatie, niet slechts bij de afdeling Communicatie 

neerleggen. De communicatie-afdeling is faciliterend en adviserend; maar niet leidend! Het is en blijft 
een 'ding' van de Verbetercoördinatoren. Het verbeteren is en blijft van de 'lijn' en niet van een 

communicatie-afdeling. De Verbetercoördinatoren zijn onderdeel van de lijnorganisatie. 

Let op. 

Blijf bij je zelf. Ga niet doen-als-of je het nodig vindt. En als je er niet in gelooft, doe het niet. Wees 
authentiek. Vindt een vorm die bij jouw of jullie past. 

De Verbetercoördinatoren hebben de toegang en beschikking over de creatieven bij de afdeling 

communicatie. Zij kunnen helpen met een passend symbool of logo (bijvoorbeeld afgeleid van het 

bedrijfslogo) gecombineerd met een pakkend motto. Of Doe het gewoon. Vindt een vorm die bij jouw of 
jullie past. 

De Share-board-Applicatie als communicatie-platform 

Vanaf het moment dat een Verbetercoördinator de teamleden heeft geregistreerd en uitgenodigd in 
Share-board, verloopt ook een deel van de communicatie via de Share-board. De webapplicatie Share-

board is niet alleen op Initiatieven gericht maar ook om kennis en nieuwtjes met elkaar te delen. Het 

helpt de gedachten te vormen, oplossingen en plannen te structureren. Deelnemers kunnen elkaars 

initiatieven zien en er niet alleen op reageren maar ze ook aanvullen en zo meehelpen van ruwe ideeën 

tot concrete initiatieven vorm te geven en te realiseren. De resultaten worden gedeeld op Share-board.  

) Zie de Toepassingshandleiding ‘Voor de manager die het beste uit het team wil halen.’8
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5. Teams aan zet: Leren, Inspireren, Realiseren en Delen.  

Na de Aftrap worden de initiatieven opgepakt door de verschillende teamleden. De 

Verbetercoördinatoren ondersteunen het uitwerken van ruwe ideeën naar concrete initiatieven. Zo 

helpen ze bijvoorbeeld de teamleden om ervaring te benutten die elders in de organisatie is opgedaan 

en om specialisten in te schakelen. Van Ambassadeurs kan ook gevraagd worden hun invloed aan te 
wenden om eventuele belemmeringen weg te nemen.  

Elk team heeft de mogelijkheid om de initiatieven van andere teams te zien via Share-board. In Share-

board kunnen Nieuwsberichten worden gedeeld, zoals het ingebruiknemen van nieuwe verbeteringen. 

Via het Forum kunnen vragen stellen aan alle aangesloten collega's in de hele organisatie worden 
gesteld. Het  Share-board-platform helpt zo om effectief met elkaar te communiceren. Iedereen kan alle 

ideeën niet alleen inzien en erop reageren, maar ze ook desgewenst aanvullen. Stimuleer dat optimaal 

gebruik wordt gemaakt van het principe van het delen van kennis en ideeën en initiatieven. 

De Verbetercoördinatoren bespreken de voortgang van de initiatieven op de reguliere agenda's van de 
afdelingsoverleggen en MT-vergaderingen. De overkoepelende Verbetercoördinator houdt de RvB 

aangesloten en zorgt voor agendering in het RvB/directie-overleg. De overzichten in Share-board geven 

overzichten in de voortgang per speerpunt, kenmerk of afdeling. 



6. Naar continu Innoveren en samenwerken. 

Hou de vaart er in. 

Na drie of vier weken beleggen elk van de Verbetercoördinatoren een eerste gezamenlijke 

voortgangssessie met de eigen afdeling of team. De Checklist Voortgangsessie en de Tiplist Maak 

verbeteridee kansrijk ) helpen de Verbetercoördinatoren bij de geschikte aanpak van zo’n 9

voortgangsbespreking. Het doel is vast te stellen welke initiatieven het best aansluiten op de 

Speerpunten, welke het meest bijdragen en welke initiatieven (extra) ondersteuning nodig hebben en op 

welke manier. 

Ruimte voor innovatie en samenwerking 

In de Voortgangssessies besluiten de Verbetercoördinatoren en de teamleden welke initiatieven naar 

een volgende fase kunnen: van Idee naar Ontwikkelen naar Implementeren naar Gebruiken. Maak 

gebruik van de checklists, beslis snel en los voortgangsbelemmerende factoren zo snel mogelijk op. 

Maak ruim baan en geef de verantwoordelijkheid aan de initiatiefnemers en hun afdeling/team. 

Zorg dat ook goede innovatie-ideeën die niet direct aansluiten op de Speerpunten, op de juiste plek 

belanden om te worden uitontwikkeld en geïmplementeerd. Laat ideeën die buiten de prioriteiten vallen 

of niet voldoen aan de criteria door de Teams zelf archiveren of parkeren. Iedereen kan zijn tijd tenslotte 

maar één keer besteden. Met de TipList Selecteren en Prioriteren ) laat je de teams zelf de prioriteiten 10

stellen tegen de Speerpunten. Teams kunnen dat goed beoordelen. 

Voortgang en acties worden bij deze voortgangssessie meteen in Share-board vastgelegd. Er wordt een 

nieuwe datum en vaste frequentie voor volgende voortgangssessies afgesproken en bij Meetings 

ingevoerd. Niemand hoeft te zoeken naar de agenda en afspraken voor Meetings. 

Met Share-board deel je successen, ook tussentijdse. Elk teamlid en manager kan zelf Nieuwsberichten 

aanmaken in Share-board. Die worden (via de mail) gedeeld met alle teamleden van alle afdelingen. Zo 

houd je elkaar op de hoogte van voortgang en zorg je voor onderlinge inspiratie en kruisbestuiving. 

Continu succesvol innoveren 

Met jullie aandacht als brandstof blijft de innovatiemachine draaien. Zie de Tiplist Aandacht en 

meedoen. Voortgangssessies die met regelmaat worden gehouden zorgen voor steeds nieuwe 

initiatieven die voortgestuwd worden naar de implementatiefasen. Share-board biedt een tal van 
inspirerende tips en tools die jullie ambitie van continue innovatie en verbetering helpt realiseren. De 

Verbetercoördinatoren stimuleren bijvoorbeeld het houden van ideeënworkshops of het houden van 

een brainstorm als de bodem van de ideeënvoorraad in zicht is. 

) Zie de Toepassingshandleiding ‘Voor de manager die het beste uit het team wil halen.’9

) Zie de Toepassingshandleiding ‘Voor de manager die het beste uit het team wil halen.’10
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Vier de successen. Vier op ludieke manier, door bijvoorbeeld op de verjaardag (of na een half jaar) te 

trakteren. Vier resultaten de afgelopen periode zijn gehaald. De overzichten in Share-board geven 

overzichten in de voortgang per speerpunt, kenmerk of afdeling. 



Aandachtsgebieden 

Hieronder zijn een aantal aspecten beschreven die als typische aandachtsgebieden gelden. 

1. Aandacht en Meedoen 

Aandacht en waarderen wordt helaas maar al te vaak onderschat. Toch leren de managementboeken 

ons dat gebrek aan erkenning de belangrijkste 'dissatisfier' is voor medewerkers. Demotivatie is als zand 

in de innovatiemotor. Omgekeerd geldt ook: persoonlijke en positieve aandacht vanuit de RvB heft de 
wrijving op in de perpetuum mobile van innovatie en samenwerking. Hieronder enkele tips voor succes. 

Zorg voor authentieke en persoonlijke aandacht. Dus zorg dat je echt weet waar het over gaat en zorg 

dat je het echt meent. Realiseer je dat 'gemaaktheid' uit je poriën druipt. Geef een welgemeende 

schouderklop bij de koffieautomaat of (beter nog ) in het plenaire teamoverleg. Of druk in een 
persoonlijke mail je waardering uit. 

Neem vooral zelf actief deel aan het proces. Een actieve participatie van directieleden werkt uitermate 

motiverend op het team en levert ook nog eens veel waardevolle informatie op uit eerste hand. Je weet 

precies waar het over gaat. Je hoort en ziet dingen die je anders niet bereiken. 

Blijf vragen aan medewerkers: Wat kan ik en kunnen wij nog meer doen om jullie te helpen je initiatieven 

te realiseren - zonder de indruk te geven het van ze over te willen nemen. Laat het proces van je 

medewerkers. Een open en nieuwsgierige opstelling werkt uitermate drempelverlagend.  

Zorg voor gepaste beloningen. Belonen ligt tegen waarderen aan. Stel geen (grote) financiële beloningen 

in het vooruitzicht: voorkom namelijk discussies over het eigenaarschap van het idee of over de 

berekeningswijze van een 'bonus'. Dat werkt alleen maar averechts. Hanteer daarom geen vaste regels 

voor beloningen. Beloon bij voorkeur het team; bijvoorbeeld met een ‘bon’ voor een teamuitje of met 

iets anders ludieks. Persoonlijke aandacht blijft de beste motivator. 

Maak aandacht persoonlijk door oog te hebben voor de specifieke talenten en rollen die deelnemers 

hebben binnen het team. Het benoemen van persoonlijke talenten maakt dat medewerkers zich niet 

alleen gewaardeerd voelen maar ook groeien in hun rol en daarmee anderen te helpen. 

De vorige tip geldt juist en ook voor degenen die van nature graag achter de schermen opereren. Maak 

hun bijdragen zichtbaar zonder hen in verlegenheid te brengen. Er schuilt een enorm potentieel in het 

benutten van de ideeën en initiatieven van de meer introverte teamleden.  



Vier de successen. Er zijn vele manieren om de resultaten van de innovatie voortkomend uit een betere 

samenwerking te benutten als katalysator van het proces. Gebruik de communicatiemiddelen en 

trakteer of beloon het team bij elke behaalde mijlpaal. 

Koester de kleine verbeteringen. Gebrek aan motivatie komt vaak voort uit angst dat het “niet groot 

genoeg is”. Vooral in ketenprocessen onderschatten medewerkers nogal eens de impact van een kleine 

verbetering. Het geven van aandacht aan kleine innovatie- en verbeterstappen stimuleert anderen om 

mee te doen. Waardeer juist de kleine stapjes. 



2. Waardecreatie. Rekenen aan initiatieven. 

Alle innovaties en verbeteringen hebben voordelen die soms eenvoudig en soms lastig zijn te 

kwantificeren. Een goed beschreven verbeterinitiatief met kwantificeerbare kenmerken, laat makkelijk 

aan zich rekenen. Share-board pleit ervoor alle Initiatieven uit te drukken in een geldwaarde. Door de 

gekwantificeerde baten af te zetten tegen de kosten, heb je allereerst een rechtvaardiging van de 
energie die je in het innovatieproces steekt. De geldwaarde geeft ook uitdrukking aan de potentie van 

elk idee of initiatief.  

Een verbetering of innovatie heeft een waarde. 
Elke verbetering of innovatie heeft een 'waarde'. Gekwantificeerde voordelen van een innovatie zoals 

extra opbrengsten die de verbetering oplevert of kosten die ermee worden bespaard.  Geld is de 

waarde waarin je uiteindelijk alle voordelen van een innovatie kunt uitdrukken. Bespaarde tijd is uit te 

drukken in mensuren en (vermenigvuldigd met een uurtarief) in euro’s. En, een aantrekkelijker 

eindproduct of -dienst zal leiden tot meer afzet en/of een hogere prijs en marge.  

Een verbetering of innovatie vergt ook een waarde. 

Innovaties of verbeteringen hebben energie nodig om ze te realiseren Kosten in de vorm van uitgaven of 

investeringen of (meestal) de ontwikkeltijd door medewerkers (mensuren). Met name die verbetertijd 
kun je prima in een euro’s uitdrukken als maat voor de energie die nodig is om waarde te creëren.  

De (geld)waarde van innovatieproces 

De geldwaarde wordt niet alleen gebruikt om uitdrukking te geven aan de potentie van elk initiatief, de 
totale geldwaarde is ook een rechtvaardiging voor de energie die je in het innovatieproces investeert.  

Door in rapportages en evaluaties consequent de waarde van alle verbeteringen in geld uit te drukken 

houd je zicht op deze objectieve maat voor het succes van het innoveren en samenwerken. 

De (geld)waarde als selectiecriterium 

De berekening van gesaldeerde kosten en baten vormt het criterium bij de selectie en prioritering van 

initiatieven. Niet goed beschreven verbeterideeën laten zich ook niet goed onderbouwen en zullen niet 

hoog in de selectie en prioritering eindigen. Er zijn rekenbare en niet-rekenbare initiatieven. De niet-

rekenbare initiatieven dragen dikwijls bij aan kwalitatieve waarden als ‘tevredenheid’. 

De (geld)waarde als middel in discussies. 

Bovendien stelt de geldwaarde van ideeën je in staat te discussiëren op basis van objectieve 

argumenten. Gevoeligheden bij collega’s of andere afdelingen zullen de discussie niet snel verstoren bij 
goed berekende en onderbouwde verbeterideeën. Onzekerheden in de vorm van onbekende kosten of 



opbrengsten worden gemakkelijk getraceerd om nader te kunnen worden onderzocht. Door 

hypothesen te gebruiken voor moeilijk in te schatten variabelen en eventueel een optimistisch en 

pessimistisch scenario te onderscheiden houd je de discussie zuiver. 

De (geld)waarde in non-profit organisaties. 

Niet alleen in commerciële organisaties is geld de perfecte objectieve meetlat om verbeterinitiatieven 

langs te leggen. Ook de non-profit organisatie bij verbeteringen de kosten en baten in geld moeten 

uitdrukken om de juiste afwegingen te maken. Het gezamenlijk denken in termen van kwantitatieve 
waarde, kan al een stap voorwaarts zijn voor vele non-profit-organisatie. 

Discrete en niet-discrete resultaten. Subjectieve en Kwantitatieve speerpunten. 

Er zijn echter ook verbeterideeën met niet-rekenbare resultaten. Subjectieve of kwalitatieve doelen als 
medewerkersbetrokkenheid en klanttevredenheid zijn nog niet zo makkelijk te onderbouwen. Zoek toch 

naar mogelijkheden om deze variabelen in een getal of (geld-)waarde uit te drukken. Bijvoorbeeld: 

Medewerkerstevredenheid van een 7,2 naar een 7,4 of Klanttevredenheid van 6,9 naar een 8,0. Collega’s 

met een financiële of bedrijfskundige achtergrond hebben daar instrumenten voor en kunnen 

teamleden op weg helpen.  

Hoe te rekenen aan initiatieven? Rekenen door non-financials. 

Rekenen aan initiatieven is niet voor alle teamleden even gemakkelijk. De Verbetercoördinator kan 
iemand van de financiële afdeling inschakelen. Misschien helpt een voorbeeld van een makkelijk te 

berekenen verbetering; zie hieronder. 

discrete waarden 
(kwantificeerbaar)

niet discrete waarden 
(niet-kwantificeerbaar)

Precies beschreven initiatief Makkelijk te berekenen Lastig te berekenen

Slordig beschreven initiatief 
Roept vragen op. 

Uitwerken of parkeren.
Archiveren. 

Of nader uitwerken.



Rekenen aan initiatieven: een voorbeeld 

Medewerkers van de archiefafdeling zoeken gemiddeld 2 uur per zoekopdracht. Er zijn ca 120 dossier-

zoekopdrachten per jaar. Je ziet dat het onnodig lang is. Soms wordt wel een dag gezocht naar 1 

dossier. De aanname dat per aanvraag 1 uur zoektijd kan worden gereduceerd, is volgens een van de 
medewerkers aan de veilige kant. De besparing kan dan als volgt worden berekend. 

1.Het aantal dossier-aanvragen per jaar: 120 x 1 uur reductie van de zoektijd x 50 euro (kosten per uur 

van een archiefmedewerker) = 6000 euro/jaar.  

2.Bovendien, de Helpdesk bespaart 5 minuten x 120 = 10 uur op jaarbasis x 50 euro = 500 euro/jaar. Dit 

voordeel wordt bereikt doordat men nu Dit en Dat doet, in plaats van Zus en Zo. 
3.De klant heeft sneller zijn gevraagde informatie. Deze besparing is moeilijk te meten. Zij moeten 

gerichter nu een paar velden invullen, zodat ze niet meer na gebeld hoeven te worden. Zo’n na-

belgesprek duurt telkens 5 minuten (volgens de Archiefafdeling). De klantenafdeling bespaart zo 5 

minuten x 120 = 10 uur x 50 euro = 500 euro. Dat is het voordeel voor de klantorganisatie.  

4.Totale waarde van dit initiatief is dus 6000 (1) + 500 (2) + 500 (3) = 7000 euro. 

Het verzilveren van het voordeel 

Het is natuurlijk niet zo dat je deze waarde direct tot uiting komt in de Winst- en Verliesrekening van de 

organisatie. Toch kun je indien meerdere afdelingen in grotere organisaties en over langere perioden, de 
waarden die wordt gecreëerd, omzetten tot concrete besparingen. Meer hierover in deze blog. 

Bewuste Simplificatie 

We rekenen hier met een financieel voordeel over een heel jaar waarin de verbetering operationeel is. 
Dat is een bewuste vereenvoudiging, want zaken als kosten van invoering en uitwerking nemen we niet 

mee. Daar staat tegenover dat we ook niet de voordelen over meerdere jaren berekenen. De sommen 

zijn hier dan ook bedoeld als een indicatie van opbrengsten, in veel gevallen voldoende om een 

beslissing te kunnen nemen. Als je wilt kunt ook meer precies zijn en de Netto Contante Waarde 

toepassen. Dat verschilt per organisatie en de omvang en impact van de beslissing.  



3. Rollen en Talenten 

Soms zie je of wil je verbetering, maar heb je geen tijd, geen gelegenheid of niet de benodigde talenten 

om deze te realiseren. Dat kan geen reden zijn om je ideeën niet vast te leggen. Voer het gewoon op in 

Share-board en vraag collega's om de hulp die je nodig hebt, bijvoorbeeld financiële of technische 

expertise voor de doorrekening of de uitvoering. Schrijf je idee wel zo goed mogelijk op.  

Optimaal gebruik van Rollen en Talenten 

Bij verbeteren onderscheiden we de volgende natuurlijke rollen. Dat zijn geen vaste spelers die altijd 

expliciet voorkomen, maar het zij meer typeaanduidingen. Sommige medewerkers hebben,  afhankelijk 
van de situatie, meerdere rollen, anderen kunnen een rol spelen die niet of nauwelijks zichtbaars is of 

niet onderkend wordt in de organisatie. Talenten zijn eigenschappen die medewerkers geschikt maken 

voor een specifieke rol. Sommigen vinden het bijvoorbeeld moeilijk om heel precies dingen te 

formuleren  en uit te werken; of om analyses en berekeningen te maken. Anderen zijn weer beter om 

een idee  intern te verkopen en collega's en managers 'mee' te krijgen. Maak optimaal gebruik van die 
talenten. Je initiatief wordt er meestal beter van of is het sneller klaar. Of, je krijgt nieuwe ingevingen 

door de samenwerking. 

De bedenker. De eigenaar. 
Dat is de degene die de verbetering 'ziet' en invoert in Share-board. Doe dat zo goed mogelijk volgens 

de principes van Checklist Hoe maak ik een initiatief kansrijk ). Je kunt best activiteiten uitbesteden. De 11

eigenaar blijft wel de regisseur en stuurt op de voortgang. Het is immers zijn/haar idee. 

De uitwerker 

De uitwerker heb je nodig om je verbeteringen goed 'scherp' te krijgen. Dit soort mensen hebben de 

talenten om precies de oorzaken of de echte (achterliggende) knelpunten boven water te krijgen. Zij 

kunnen dat ook zodanig formuleren, dat anderen direct snappen waar de verbeteringen zitten. De 

uitwerker verdiept zich in een probleem, formuleert scherp, met weinig woorden en precies goed. Hij 
overlegt waar nodig met specialisten. 

De uitvoerder 

Soms is een pilot noodzakelijk: op de hoek-van-de-keukentafel probeer je of je verbetering echt gaat 
werken. De uitvoerder heeft dan de talenten om heel pragmatisch een of meerdere oplossingen snel(!) 

in de praktijk te brengen. Het vraagt creativiteit om dingen 'even praktisch' aan elkaar te knopen en om 

mensen daarin mee te krijgen. Elke organisatie of afdeling heeft wel zo’n uitvoerder. Vraag hem of haar 

jou te helpen bij een pilot of - op zijn minst - mee te denken. 

) Zie de Toepassingshandleiding ‘Voor de manager die het beste uit het team wil halen.’11

http://www.soui.nl/info/support


De verkoper 

De interne 'verkoop' van een verbeteridee is nodig om vooral de juiste mensen meer te krijgen. Vaak is 

dat een manager of de manager van die manager. Zoek eerst uit wie er over moet beslissen en wat hij of 
zij wil weten om een positief besluit te nemen. De verkoper heeft de talenten om te zorgen dat je 

verbeteridee 'staat als een huis': de beschrijving, de voordelen, de kosten moeten klip en klaar zijn. Als je 

vermoedt dat jij niet de degene bent die, ondanks het uitstekende initiatief, de beslissing rond krijgt, kijk 

dan goed om je heen wie over die talenten beschikt om het over de bühne te krijgen. Of wie heeft een 

goede relatie met die ene manager of directielid. Vraag in ieder geval de Verbetercoördinator mee te 
denken.  

Verwacht niet (!) dat managers vanzelf zien dat jouw initiatief zoveel waarde heeft, en dat zij maar naar 

jou moeten komen. Zorg dat het jouw team achter jouw initiatief staat. Dat vergroot de kans op succes. 



4. Ketenprocessen: Verbeteren over afdelingen. 

“Bemoei je niet met mijn afdeling en met mij werk”. 

“Zij zouden het niet zo veel fouten moeten maken.” 

“Wij doen het hier heel goed.” 

“Zorg jullie eerst maar eens dat jullie processen beter lopen.“ 
“Wij hebben die slag al gemaakt, maar daar op die afdeling is nog veel te verbeteren.“ 

Vooral in grotere organisaties zullen uitspraken van deze strekking wellicht bekend voorkomen. Ze 

hebben meestal de strekking van ‘Blijf uit mijn wijk!’ en staan voor mentale afstanden tussen ‘wijken of 

koninkrijkjes in je organisatie. Schijnbaar, want een goed innovatieproces met de juiste speerpunten 
helpt om de bruggen te slaan tussen die belangen. 

De rol van het Verbetercoördinatornetwerk 

Om te beginnen is de opzet van het innovatieproces gericht op het bijeenbrengen van verschillende 
divisies. Het samenstellen een netwerk van Verbetercoördinatoren zorgt voor onderlinge contacten en 

kruisbestuiving. Verbeterideeën worden in gezamenlijke voortgangssessies beoordeeld op het effect in 

een ketenproces en daarmee wordt gestimuleerd dat er in alle geledingen verder wordt gedacht dan de 

grenzen van de eigen afdeling. 

Gezamenlijke speerpunten 

Het opnemen van gezamenlijke speerpunten in de managementcontracten versterkt de 

gemeenschappelijke focus waarmee barrières tussen afdelingen worden geslecht.  

Het belang van Het Belang 

Mensen kunnen dikwijls heel goed aangeven wat er mis gaat. Maar mensen zijn nooit zó maar negatief 

over de andere afdeling. Mensen zijn nooit zó maar vasthoudend over de manier waarop zij hun werk 

doen. "Op een andere manier gaat het slecht en kost het meer tijd. Het is de positieve betrokkenheid die 
mensen drijft om het juist zó te doen. Het is juist de kwaliteit van het werk dat hen drijft om 

vasthoudend te zijn. Lees hier verder over in de blog: Het belang van het belang. 

Bij verbeteren in grote organisaties gaat het om inzicht in het belang van betrokken medewerkers. En 

omgekeerd om het inzicht van de medewerkers in het de belangen bij andere afdelingen. Door de juiste 
vragen te stellen wat volgens hen het bovenliggende belang is en medewerkers te leren onderhandelen 

over het eigen belang wordt de wederkerigheid van de belangen zichtbaar gemaakt. Het werkt erg goed 

om medewerkers  één of twee dagen met elkaar mee te laten lopen.  

http://www.soui.nl/info/nieuws/287-het-belang-van-het-belang


En wees reëel 

De onderbouwing van de verbeteridee kan natuurlijk ook omgekeerd uitpakken: Veranderingen op je 

eigen afdeling kunnen besparingen op een andere afdeling opleveren. Neem altijd de hele keten in 

beschouwing maak eerlijke berekeningen om objectief  tot de juiste beslissingen te komen. 



5. Speerpunten en Managementcontracten 

Innovatie, samenwerken en verbeteren zijn geen doelen op zich, maar helpen je strategische doelen te 

halen. Daar liggen de aanleiding en de noodzaak om je producten, diensten of je organisatie te 

innoveren en/of je als organisatie anders te gedragen. Als RvB stel je dus de innovatiespeerpunten vast 

vanuit de organisatiedoelen.  

Het bepalen van de speerpunten waarmee je het innovatieproces ingaat, vormt een uitgelezen moment 

om je strategische, tactische en operationele doelstellingen nog eens tegen het licht te houden. Stel je 

daarbij de volgende vragen. 

Beperk het aantal speerpunten 

Vraag je wel af welke doelstellingen zijn echt bepalend voor het succes van de organisatie. Beperk het 

aantal innovatiespeerpunten tot één of twee doelstellingen. Jim Collins heeft in zijn ‘Good to Great’  ) al 12

gevonden dat het beperken van kpi's (key performance indicators) en speerpunten de kans op 
algemeen succes vergroot, met name vanwege de gezamenlijke focus die optreedt in je hele organisatie. 

Welke speerpunten zijn dus echt van belang? Hoewel elke divisie een eigen product/marktcombinatie 

kan hebben. Elke divisie zou dan zijn eigen speerpunt(en) kunnen hebben. En de divisies onderling 

kunnen gezamenlijke speerpunten hebben die bijdragen aan het succes van het totaal.  

Staat de klant centraal in de speerpunten? 

Een goed speerpunt is gericht op de performance naar de afnemer (klant, burger, patiënt, etc). Het 

voldoen aan de wensen van de klant, bundelt de energie van de hele keten op één duidelijk gedefinieerd 

doel dat met de klant te maken heeft. 

Speerpunten herkenbaar in managementcontracten 

Zijn de speerpunten herkenbaar in managementcontracten? Speerpunten zijn doorgaans al gekoppeld 

aan operationele en tactische plannen en doelen op divisieniveau. Het zichtbaar maken van die 
verbanden met de business plannen helpt om de handen op elkaar te krijgen, zeker als verbeterde 

samenwerking een issue is. Stem daarom de speerpunten af op de managementcontracten en vice 

versa. 

 ) Jim Collins, Good to Great, ISBN: 006662099612



6. Verwachtingen, investeringen en tijdshorizon. 

Verwachtingen 

We onderscheiden twee niveaus of typen van tijdassen met elk hun eigen mijlpalen. Het eerste niveau 

betreft de concrete inhoudelijk resultaten, en gaat dus over het realiseren van de quick wins, het 

behalen van gestelde doelen op de speerpunten, het realiseren en incasseren van extra niet voorziene 
waarden (de bijvangsten) en de concrete waarde in euro's die is gerealiseerd.  

Concrete resultaten mogen al na ca 3 maanden worden verwacht. In die periode kunnen al enkele quick 

wins gezien, ontwikkeld en gerealiseerd zijn. Dit geldt voor elke organisatie. Afhankelijk van de 

complexiteit van de organisatie, de mate waarin al eerder verbeterslagen zijn gemaakt (is er minder snel 
veel te halen) kun je heel snel doorpakken of heb je meer geduld en precisie nodig. 

Met een team van ca 10 teamleden van een afdeling van enkele tientallen medewerkers in een 

organisatie van enkele honderden medewerkers, kun je na enige maanden al voor enkele 

honderdduizenden euro's aan waarde hebben gevonden. Enkele initiatieven zijn dan al gerealiseerd. Dit 
geldt ook voor overheidsorganisatie - zo leert de ervaring. 

De tweede tijdas betreft de stappen die gezet worden naar een zelfinitiërende of een zelfsturende 

organisatie. Het betreft de mate en de snelheid waarin het verbeter/innovatie- en samenwerkingsproces 

autonoom wordt. Andere divisies/afdelingen worden aangehaakt, de adoptie van verbeterinitiatieven 
worden als vanzelfsprekendheid ervaren over alle niveaus en in alle afdelingen. De wederzijdse 

ondersteuning tussen teams en tussen medewerkers en managers onderling, vormt eveneens een 

maatstaf voor zelfinitiatie en zelfsturing. Andere ijkpunten voor deze tijdsas zijn  het zelfstandig kunnen 

onderkennen, ontwikkelen, benutten en waarderen van specifieke talenten en rollen. Dit laatste geldt 

ook voor het benutten van specifieke gereedschappen en methodieken. Houdt 1 tot 5 jaar aan als 
tijdshorizon voor dit type verbeteringen, 10 jaar bij zeer grote organisaties. De voortgang is afhankelijk 

van een complex aan factoren. 

Wat is de investering? Hoeveel moet je reserveren? 
✓ Hoeveel ruimte geef je medewerkers (in tijd en faciliteiten). Niet ongebruikelijk is dat je een afdeling ca 

5% (gemiddeld 2 manuren per week) in manuren ruimte geeft. 

✓ Hoe zorg je ervoor dat de beschikbare ruimte geen beperkende factor wordt? 

✓ Welk (kleine) budgetten ken je de Verbetercoördinatoren toe voor het organiseren van de 

communicatie en sessies, voor kleine beloningen en traktaties. 

Besluiten over eventuele budget(ten) komen pas voort uit de afzonderlijke business cases van de goed 

gedefiniëerde verbeterinitiatieven. Bovendien, als de business case goed is, ben je sowieso blij dat de 

initiatieven er zijn. 



Is dit een zware belasting voor de organisatie? Wat levert het op? 

De praktijk wijst uit van niet. De Verbetercoördinator is een parttime rol voor één medewerker per 

afdeling/team. Dit kan ongeveer een halve dag per week in beslag nemen, afhankelijk van iemands 

persoonlijke ervaring, de dynamiek en complexiteit van de organisatie en de ontwikkeling waarin het 
samenwerkingsproces zich bevindt. De ervaring leert dat de gegenereerde waarde van de initiatieven 

vele malen groter is dan de euro-waarde van de energie en tijd die nodig is. Neemt niet weg dat het 

altijd goed is om alert te zijn op de (tijds-)bestedingen. 

De voortgang 

De fasering van ruwe Ideeën naar concrete Initiatieven worden gekenmerkt in Share-board aan de hand 

van een fasering zoals bijvoorbeeld: Idee/Concept, Proef, Uitwerken, Ontwikkelen, Implementeren en 

Gebruik. De stap van Uitwerken naar Ontwikkelen bevat feitelijk de Go/NoGo besluit. Meer daar over 

vind je in de Handleiding Voor de manager die het beste uit het team wil halen. 

Communicatie bij de voortgang 

De Verbetercoördinatoren zorgen ervoor dat innovatie en samenwerking een agendapunt blijft op de 

agenda’s van de afdelingen en die van de RvB. Voor de RvB vormen de Ambassadeurs de linking pin naar 
de Centrale Verbetercoördinator.  

De basis van alle communicatie ligt bij Share-board. De voortgang (fasering) van de Initiatieven is een 

van de belangrijke functies van Share-board. Verder, kan iedereen een nieuwsberichten kan aanmaken 

om dit te delen en zo elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen en succesverhalen. Zeker in het 
begin sturen de Verbetercoördinatoren aan op deze vorm van interactie en het spreekt voor zich dat 

van ook de RvB een voorbeeldrol mag worden verwacht door berichten te  initiëren en alert en positief 

kritisch te reageren op nieuwsberichten van teamleden.  

Continueren van het innovatieproces. Expanderen. 

Geleidelijk verliest innoveren en samenwerken het projectmatige karakter en wordt het een on-going-

proces. De eerder opgezette communicatie kan hier zijn waarde (opnieuw) bewijzen om de 

gemeenschappelijke focus vast te houden als bijvoorbeeld nieuwe divisies worden aangehaakt of 

andere speerpunten worden toegevoegd. Nieuwe deelnemers worden met enthousiasme 
binnengehaald en profiteren van de op snelheid gekomen innovatietrein. 

http://www.soui.nl/info/support


7. Inschakelen van staf en externen 

Het kan zijn dat de verleiding ontstaat om organisatie-brede innovatie onder te brengen bij een 

staforgaan of bij externe consultants. Mocht je die neiging hebben om de lijnorganisatie buitenspel te 

zetten, sta dan eens stil bij de volgende punten. 

Wat geef je uit handen? 

Met het inschakelen van de lijn richt je je rechtstreeks tot je teamleden spreek je expliciet je vertrouwen 

uit in de medewerkers om op eigen kracht en van onderuit tot innovatie te komen. Je bent overtuigd van 

de aanwezige kwaliteiten en van de bereidheid van je lijnmedewerkers om bij te dragen aan de gestelde 
doelen en je wilt ruimte geven en inspiratie om zelf tot resultaten te komen. Wat zegt het uit handen 

geven aan staf of externen over het vertrouwen in de lijn? 

Wat neem je uit handen? 
Hoe aantrekkelijk het in eerste instantie ook moge lijken om de lijn “niet te belasten”, bedenk wel dat een 

externe nooit de initiatieven en de uitwerking tot en met de implementatie uit handen zal nemen. 

Beperk de eventuele rol van staforganen of consultants dan ook tot de opstartfase. Ook een tijdelijke 

capaciteitsvergroting in de lijn kan ruimte creëren in de opstart- en leerfase van het proces. Het initiatief 

wil je ten slotte niet uit handen nemen. 

Wat werkt meer motiverend? 

Werknemers die initiatieven zelf of met hulp van andere teamleden uitwerken en zo rechtstreeks 

bijdragen aan de resultaten. Persoonlijke talenten ontplooien in een hecht team en zelf 
verantwoordelijkheid mogen dragen en bijdragen om die het werk beter en leuker te maken. Of: een 

buitenstaander die jouw afdeling niet kent en medewerkers vraagt om tijd vrij te maken om een idee of 

initiatief van een ander uit te werken? Alle geboden support staat immers ten dienste van de lijn, 

teamleden steunen elkaar, vullen elkaar aan en stimuleren en inspireren elkaar. Dat kun je onmogelijk 

uitbesteden. 

Participatie en beeldvorming 

Aandacht en meedoen is de brandstof voor een draaiende innovatiemotor. Het inschakelen van een 

consultant mag je opstelling als betrokken en actief participerende RvB niet beïnvloeden. Een externe als 
plaatsvervanger in het proces raden we dus af. Een adviseur kan als sparring partner optreden of 

worden betrokken om capaciteit op te vangen; maar niet om primaire verbeteringen te realiseren. 



Zelfsturing  en zelfinitiatie 

Het innovatie- en samenwerkingsproces van Share-board is gestoeld op het activeren van de talenten 

en rollen IN de organisatie zelf, dus van binnenuit. Met Share-board kunnen je medewerkers en 

lijnmanagers zelf aan de slag en op eigen kracht samenwerken, verbeteren en innoveren. 
Verbetercoördinatoren en Ambassadeurs ondersteunen hen bij het realiseren van de innovatie- of 

verbeterinitiatieven. En last but not least, helpt de lijnmanager zijn of haar eigen medewerkers bij de 

realisatie en implementatie.  

Share-board is een webapplicatie om ideeën, initiatieven en informatie te delen.  
Share-board faciliteert een zelfsturend verbeter- en innovatieproces. 


