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Agenda

• 19:00 – 19:10u Opening

• 19:10 – 19:50u Waarom Slimmer Samenwerken?

• 19:50 – 20:10u Pauze

• 20:10 – 21:00u Organisatie, Medewerkers, Technologie perspectief

• 21:00 – 21:45u Borrel
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Customers must 
recognize that you 

stand for something 
important to them 

(Howard Schultz, Starbucks)
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Waarom Slimmer 

Samenwerken?



Milieu problematiek CO2 reductie
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Files kosten veel geld en ergenis
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De Digital Native als werknemer
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Nederland verliest Innovatiekracht
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Ordina Ronde Tafel Sessie
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Innovatieperspectief

• Hardlopen en toch niet vooruitkomen

"It takes all the running you can do, to keep in 

the same place.“ Red Queen Principle

• Bedrijven vormen vaak zelf de 

belangrijkste belemmering voor 

innovatie

• NL koploper in offshoren van 

kennisactiviteiten

• Oplossing is sociale innovatie 
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Organisatieperspectief

• Zorg voor een klimaat dat innovatie 

niet tegenhoudt

• Het delen van kennis is voor 

medewerkers een vrijwillige 

bezigheid. Zorg dat je een omgeving 

creert waarin mensen kennis willen 

delen

• Ondernemerschap vormt basis voor 

kennisdeling en vergaring
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Mens centraal in ICT

• Te veel ICT gedoe

• Eindgebruikers zijn gevangen in een 

web (2.0) aan applicaties

• Informatiechaos: kenniswerker 15 tot 

35% van zijn tijd op zoek naar 

informatie

• Oplossing wordt gevonden in een 

model waarin informatie maar één 

maal hoeft te worden ingevoerd.

• Kennisdeling eenvoudiger en meer tijd 

voor interessantere zaken (innovatie?)
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Wat moet veranderen?
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• Vanaf nu meer aandacht voor 

sociale innovatie dan voor 

technologische innovatie

• Sociale innovatie levert op:

• 27% hogere rentabilteit

• 19% hogere omzetgroei

• 10% hogere winstgroei

• 13% groei marktaandeel

• 6% hogere 

klanttevredenheid



Wat is social innovatie?

• Flexibel Organiseren

• Hoge interne verandersnelhied

• Zelfsturende teams en hechte sociale netwerken

• Passie voor onderzoek en expoitatie

• Dynamisch managen

• Ondernemerschap door visionair leiderschap

• Beloning op basis van teamprestatie

• Horizontale samenwerking en kennisuitwisseling

• Slim werken

• Vakmanschap en professionele autonomie

• Hoge kwaliteit van arbeid

• Talentontwikkeling
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Pauze

We zien jullie graag over 20 minuten terug!
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Innoveer jij mee?

Met u in gesprek over de ontwikkelingen van vandaag en morgen

Vanuit het Organisatie, Medewerkers en 

Technologie perspectief

16



Vanuit de Organisatie gezien…

• Wat vinden organisaties belangrijk?

• Omzet, winst, aandeel waarde, marktaandeel, nummer 

één zijn?

• Maatschappelijke rol? Milieu verantwoording?

• Wat is de rol van de (nieuwe) medewerker?

• Innovatie door de push van nieuwe technologie, 

systemen en processen?
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Ondernemerschap is kennis vergaren en delen
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• Technologische versus Sociale ontwikkeling

• Organisatie uitdaging… mogelijke informatie 

“overload” van de medewerkers

• ICT ondersteund vaak wel  

de organisatie, maar 

vaak niet de mensen in

deze organisaties…

Mensen kunnen en willen wel

veranderen,maar niet veranderd worden…



ICT meer ten dienste van…

• Hoe kan het beter?  Door Slimmer Samenwerken?

• Door Collaboration? (d.m.v. portals en wiki‟s, blogs)

• Door Kennis management en kennisdelen?

• Practice wat you preach…
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Vanuit de medewerker gezien…

• Wat vinden jij en ik belangrijk?

• Flexibiliteit? 

• Effectiever met werk of privé bezig kunnen zijn? Betere Balans?

• Minder in de file?

• Individueel maar toch samen kunnen werken?

• Technologie ten dienste van het individu en team?

• Geen dubbele invoer van gegevens? 

(Redundante handelingen)
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Werk – prive paradigma

• Wie werkt er wel eens „s avonds of in de weekenden? En waarom of 

waarvoor?

• Wie gaat er dan ook overdag sporten of winkelen onder werktijd?
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Generatie trends – Baby Boomer

• De Baby Boomers – Digital illiterates („45-‟55)

• Ontdekte NL

• Normen Waarden, zuilen, ideologie

• Functionele Communicatie (zoeken, oriënteren, coördinerende 

activiteiten)

• Oud geleerd
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Generatie trends – Digital Migrants

• Generation X – Digital Migrants („60-‟85)

• Ontdekte Europa

• Democratie, gelijke rechten

• (online) Communiceren kun je leren (sociaal, interactie, single 

tasking)

• Jonger geleerd
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Digital Native als werknemer

• Generation Einstein - Digital Natives (‟88 – heden)

• Ontdekte de Wereld (globalisatie generatie)

• Van sterk individualisme naar sterke onderlinge banden (online 

communities)

• Online Oxygen, “allways connected”, leven, studeren en werken 

“online”

• Mee opgegroeid (€, www, @, Hyves, digitaal huiswerk)
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Wie hoort waar bij?
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Generatie Einstein

Anders werken, leren en communiceren

• Andere faciliteiten gevraagd (allways conected, 

group learning, collaboration, realtime 

communication, chat i.p.v. e-mail)

• Impact op de manier waarop

organisaties hun medewerkers

werven en daarna inzetten

• Social networking wordt

business networking 

(van Hyves naar 

LinkedIn 3.0)
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Hoe anders Communiceren?
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Bijvoorbeeld Unified Communications

• Real Time

• Presence en Preference Gestuurd

• Verbind “oud”met “nieuw”

• Mobiel 

(tijd, plaats en device onafhankelijk)

• Martini  gevoel 

“Anytime, Anyplace, Any device”



Meer nieuwe technologie of anders organiseren?

Heeft het „Nieuwe Werken‟ alles te maken met het anders

organiseren van ons werk of juist alles met nieuwe 

technologieën? 
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Vragen?
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