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Stelling 1

Sociale innovatie is een lege doos – iedereen geeft de 
invulling die hij/zij wil





Sociale innovatie – Een stukje geschiedenis

Sinds j’80 – samensmelting ‘sociale’ en ‘innovatie’

• Sociale: arbeidsorganisatie, personeelsbeleid, participatie

• Innovatie: technologische ontwikkeling (automatisering → digitalisering,…)

2005: Slimmer werken

• Noodzaak tot veranderen agv demografische ontwikkelingen en globalisering

• TOP

• Uitbreiding van profit naar publieke sector, bv Onderwijs- en Zorginnovatie

Sinds jaren 2000: dubbele betekenis (Europese Unie)

• Economie van de 21ste eeuw

• ‘Wicked Problems’ →maatschappelijke problemen die meer nodig hebben dan 
technologische innovatie; waarvoor nieuwe gedragingen, samenwerkingsverbanden, 
institutionele arrangementen en sociaal ondernemerschap nodig zijn – gedragen door 
burgers, NGO’s en sociaal ondernemers



2013: Sociale innovatiefabriek

Een nieuw of verbeterd product
Innovatie in het proces
Verandering bij het organisatiemodel

https://www.socialeinnovatiefabriek.be/sociale-innovatie






Stelling 2

De focus op sociale innovatie pusht ons meer en meer 
richting sociaal ondernemen.





Ondernemingscompetenties

Sociale 
innovatie

Sociaal 
ondernemen



Stelling 3

Komen tot een echte cultuur van ‘sociale innovatie’ 

helpt organisaties en samenlevingen hun veerkracht 

te versterken



Stelling 4

De druk om sociaal innovatief te zijn, leidt in 

toenemende mate tot ‘verandering omwille van de 

verandering’ en veranderingsmoeheid 





De verwarde 
reactie

Slachtoffer van de 
veranderingen, 

ondergaan

Extraverte reactie

Externe coalitievorming - Management ziet ondernemerschap en 
kansen  - als eerste ‘mee’

!!Vergeet de kennis van de basiswerkers, de uitvoerbaarheid en 
de randvoorwaarden

Introverte reactie

Interne coalitievorming

Gedeelde visie, gedragen 
strategie

Verbindende reactie

Evenwicht tussen interne en externe coalitievorming

Innovatiedruk zien als kansen én bedreigingen

De uitdaging van meervoudige coalitievorming



Vraag 5

Wat maakt van een project een ‘sociaal innovatief 

project’? 



Wat maakt van een project een ‘sociaal 
innovatief project’?  1 - Systeemverandering



Wat maakt van een 
project een ‘sociaal 
innovatief project’?  2 –
Oog op stakeholders

→ Human Centered Design 
(Service Design)

→ Draagvlak interne en externe 
actoren (verbindende reactie –
participatie en 
medezeggenschap)

→ Inzichten doelgroep 
meenemen van bij de start, 
doorheen het hele 
innovatie-proces



Wat maakt van een project een ‘innovatief 
project’?  3: inzet van creativiteit

We don't have a crisis of resources, 
we have a crisis of imagination.

We zijn het beetje verleerd om out-
of-the-box te denken. Uit angst om 
iets verkeerd te doen, of niet 
volgens de 'opgelegde norm’.

Phoebe Tickell



Wat maakt van een project een ‘sociaal 
innovatief project’?  4: Impactgedreven

Sociale innovatie door inzet 
van technologie is geen 
innovatie indien de beoogde 
impact niet bereikt wordt.

Sociale innovatie die top-
down gebeurt, heeft weinig 
kans tot slagen en is dus 
geen sociale innovatie



Wat maakt van een project een ‘sociaal 
innovatief project’?  5: Duurzaam - SROI

→Om duurzaam te zijn moet de sociale 
innovatie ingang vinden binnen de 
reguliere werking

→Probleem met projectfinanciering →
wat wanneer de financiering stopt? 
→ sociaal innoveren gaat dus ook 
over opschalen en business-gericht 
nadenken



WHAT

HOW
WHY

WHAT

HOWWHY

GELD GELD

MAAT-
SCHAPPE
LIJKE 
NODEN

Economische Waardecreatie Maatschappelijke Waardecreatie

MAAT-
SCHAPPE
LIJKE 
NODEN

product/dienst product/dienst

“Licence to operate”

ROI SROI



Tijd voor 
voorbeelden in de 
praktijk


