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geven?’ Een ander bedrijf wil 
 sociaal innoveren op de productie-
faciliteiten om oudere werknemers 
aan het werk te houden, maar tege-
lijkertijd willen ze concurrerend blij-
ven ten opzichte van Azië. Twee 
bedrijven, twee heel verschillende 
vragen. Toch is elk vraagstuk te 
beantwoorden vanuit de gemeen-
schappelijke fi losofi e van sociale 
innovatie. Kijk waar mensen goed in 
zijn, waar hun kwaliteiten liggen, en 
hoe ze die kunnen ontwikkelen.

2 Wanneer eindigt de 
ontdekkingsreis?
In de zomer eindigt de expedi-

tie. Dan hebben de deelnemers 
een antwoord op hun bedrijfs-

case. Maar er is ook een geza-
menlijke ambitie waar aan 
gewerkt wordt. Hoe we daar 
komen? Dat ligt in een 
expeditie nooit echt vast. Wij 
zullen ons moeten aanpas-
sen aan de groepsdynamiek 
en aan de vragen die ze 
onderweg tegenkomen. We 

houden vier intensieve kennis-
sessies, en die bereid ik elke 

keer voor met een programma op 
maat dat is afgestemd op waar we 

dat moment staan. De deelnemers 
zijn na de startbijeenkomst naar huis 
gegaan om hun vraagstuk scherp te 
krijgen, en deze alvast te toetsen in 
hun organisatie. 

3 Kunnen anderen mee 
op expeditie?
De huidige expeditie is als een 

speer gestart en niet meer in te 
halen. In september starten we met 
twee nieuwe expedities waar andere 
bedrijven in de topsectoren zich bij 
kunnen aansluiten. Tot die tijd zijn de 
ervaringen van de expeditieleden 
trouwens te volgen; in blogs die we 
plaatsen op PENOACTUEEL.NL.

Iets te melden over het nieuws? Wil je reageren op een artikel of een discussie starten?  
Redactie@penoactueel.nl of Twitter.com/penoactueel

Actueel

33%
Een op de drie wer-
kenden, 33 procent, 
binnen de publieke 

sector zou een 
nieuwe baan willen. 
Zo blijkt uit onder-
zoek van TNS Nipo 

in opdracht van 
Driessen HRM. 
Vanaf 55 jaar en 

ouder heeft een op 
de vijf behoefte aan 
een nieuwe baan. 
Opmerkelijk is het 
aantal mensen dat 

vindt dat zijn of haar 
collega’s een andere 
baan zouden kunnen 

gebruiken.
Bijna tweederde van 
de ondervraagden 

denkt dat hun colle-
ga’s daar beter van 
worden. Het voor-
naamste argument 
daarbij is dat het 

goed zou zijn voor 
hun persoonlijke ont-
wikkeling. Een kwart 

geeft daarbij aan 
dat het zelfs goed 
zou zijn als ze de 

organisatie helemaal 
zouden verlaten.

1 Een expeditie, dat klinkt 
spannend.
We noemen het een expeditie, 

omdat een groep mensen onder 
begeleiding van een gids op pad 
gaat naar onontgonnen gebieden. 
We doen dat met managers van 
acht bedrijven uit topsectoren; denk 
aan Schiphol, Philips en AkzoNobel. 
Eén bedrijf doet mee vanuit hun 
diversiteitvraagstuk: ‘hoe kunnen 
we vrouwen meer ruimte en kansen 

Expeditie Sociale Innovatie
In de Expeditie Sociale Innovatie 

Topsectoren doen twaalf bedrijven 
acht maanden lang samen onder-

zoek. Het project is mede mogelijk 
dankzij een subsidie van het minis-
terie van Economische Zaken. Drie 

vragen aan expeditieleider Glenn 
van der Burg van de kennis- en net-

werkorganisatie MVO Nederland.

3 vragen
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Programmamanager Glenn van der Burg
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