
Toelichting op de discussietafels: 

 

1. Hoe kunnen we de kracht van generaties (beter) b enutten?  Generatieverschillen kunnen remmend werken  en of juist productief zijn in 

organisaties.  Als een generatie dominant is kunnen andere generaties onvoldoende bijdrage leveren en worden genoodzaakt zich aan te passen. 

Het is van belang de kracht van verschillende generaties zichtbaar te maken en die te benutten. Centraal in deze discussietafel stond een 

videomethodiek die is ontwikkeld om generatieverschillen en de krachten van generaties in beeld te brengen. Ook werd gereflecteerd op het 

eerste grote generatieproject bij een grote retailer. Hoe komen we een stap verder in het toepassen en benutten van de generatie-

methodiek.  Aart Bontekoning (MAGMA) en Sjoerd Kueter (Youmentality) 

 

2. Innoveren, kunnen we dat wel samen?  Wanneer zijn we het meest creatief? Als we samen in een team een probleem oplossen of als we op 

eigen houtje ideeën bedenken en uitwerken? We gaan experimenteren met verschillende ‘brainstormtechnieken’ en slaan daarmee de brug 

tussen individuele creativiteit en effectief kennisdelen in diverse teams. Met behulp van sociaalpsychologische principes wordt uitgelegd hoe 

organisaties de unieke kennis van hun medewerkers optimaal kunnen benutten om te komen tot meer creativiteit en innovatie. Joep Hofhuis 

(Universiteit van Amsterdam) en Thomas van Andel  (Stichting Nederland Kennisland) 

 

3.  Effectiever samenwerken door zicht op de divers iteit in belangen.  In open innovatie, in cross-functionele teams of in dialoog met burgers 

spelen er altijd belangen mee. Om echt een gezamenlijke stap verder te zetten, is het nodig dat alle belangen open op tafel komen, zodat elke 

partij commitment geeft en houdt voor een innovatieslag. Hoe kunnen we effectiever samenwerken door zicht te hebben op de diversiteit in 

belangen, en daar constructief mee omgaan? Sjiera de Vries (Hogeschool Windesheim) en Martine Maes (Stichting Nederland Kennisland) 

 

4. Hoe creëer je een werkomgeving waarbij verschill en tussen werknemers volledig tot hun recht komen e n optimaal worden benut?  Bij 

Shell werkt men al jaren vanuit de gedachte: “Alle mensen zijn verschillend, dus variatie is standaard.” Er is aandacht voor alle, ook ‘onzichtbare’ 

verschillen: afkomst, waarden en normen, competenties, skills, etc. Het gaat er om een werkomgeving te creëren waarbij die verschillen tussen 

mensen volledig tot hun recht komen en waarin medewerkers al hun talenten kunnen ontplooien en inzetten voor bedrijfsresultaten.  Hoe ziet een 

dergelijke werkomgeving eruit? Wat zijn belangrijke elementen? En wat zijn relevante benaderingen en aanpakken om tot een dergelijke 

omgeving te komen? Wouke Lam (Shell) en Alex Bunjes (Nederlandse Stichting voor Psychotechniek) 

 

5. Hoe kunnen (etnische) ondernemers verschil benut ten als inspiratiebron voor innovatie in hun ondern eming?  Benutten van verschil in 

divers samengestelde teams voor creativiteit en innovatie is al langer onderwerp van onderzoek.  Zijn leerervaringen op dit vlak te vertalen voor 

innovatief ondernemerschap? Hoe kunnen (etnische) ondernemers hun eigen meervoudige identiteit inzetten als krachtbron voor innovatie? Wat 

is ervoor nodig om verschillende invalshoeken en diversiteit om netwerkcontacten productief te maken voor ondernemerschap? Inzichten op dit 

punt kunnen mogelijke ingrediënten vormen voor een nieuw te ontwikkelen coachingsmethodiek voor ondernemers. Karen van Oudenhoven- van 

der Zee (Universiteit Twente) en Gurkan Celic (Clavis Consulting innovatie MKB-bedrijven met allochtone medewerkers) 

 

6. Diversiteit productief maken vraagt om een open driehoeksverhouding leidinggevende-individu-team! De waarde van diversiteit in 

organisaties is vaak behangen met clichés en (voor)oordelen. Vaak leeft de gedachte dat als men maar voldoende mensen met verschillende 

achtergronden in huis heeft, men het doel bereikt heeft of dat het daarna vanzelf gaat lopen. Maar diversiteit in statische zin heeft maar een 

beperkte toegevoegde waarde. Waar het echt om gaat is dat mensen in organisaties diversiteit productief weten te maken. Dat vergt een subtiel 

samenspel in de driehoek leidinggevende – individu- team.  Wat daar voor nodig? Ila Kasem (Van de Bunt advies) en Jeroen van der Zijde (Van 

der Zijde advies) 

7. Leiderschap en innovatie:  Dienend leiderschap krijgt steeds meer aandacht. Waarom past het typisch bij de huidige tijd en hoe kun je er zelf 

actief mee aan de slag? De crux van dienend leiderschap zit vooral bij persoonlijk commitment en beginnen bij jezelf: dienend leider is geen snelle 

oplossing of truc om organisaties of mensen op een hoger plan te brengen. De kunst is een leven lang de focus te leggen op de groei van 

anderen, parallel aan en met je eigen persoonlijke groei en de groei van de organisatie. Om met Robert Greenleaf te spreken:  “Een bedrijf 

bestaat evengoed om betekenisvol werk te bieden aan mensen, als om een product of service te bieden aan klanten.”Karin Sorbi (Center for 

Sevant Leadership & Coaching) en Valéry Oude Groen-van Rijswijk (Opportunity advies) 

 

8. Professionals en ondernemende burgers:  Er is er een serieuze beweging ontstaan als het gaat over ondernemingen van en voor burgers. 

Een voorbeeld zijn de 'wijkondernemingen'. Hierin zetten bewoners zich in voor het verbeteren van hun eigen woonomgeving door 'natuurlijke' 

betrokkenheid te combineren met ondernemerschap. Deze beweging is geïnspireerd door een zelfde soort beweging in het Verenigd Koninkrijk; 

'community enterprises of development trusts'.  Hoe gaan professionals (vanuit overheids- en andere publieke instellingen) en deze 

ondernemende burgers samen werken aan het succes van deze ondernemingen? Iselien Nabben (Stichting Nederland Kennisland) 

 

9. DenkTank in actie! De Nationale DenkTank buigt zich elk jaar met een club jonge en diverse mensen over een urgent maatschappelijke 

vraagstuk. Zij doen onderzoek, presenteren vernieuwende en praktische oplossingen en proberen deze oplossingen ook te implementeren. Maar 

het blijkt moeilijk en tijdrovend om ideeën om te zetten in concrete veranderingen binnen organisaties.  De vraag is dus hoe de Nationale 

Denktank nog meer impact kan krijgen en een echte Doetank kan worden. Hoe kan de Nationale DenkTank leren van andere denktanks, of van 

de Doetanks van het Slimmer netwerk? Hoe ontwerp je een Doetank, voor in je eigen organisatie? Lobke van der Meulen (Kafkabrigade) en Aster 

van Tilburg (Stichting Nederland Kennisland) 

 

10. Hoe stimuleer je intrapeneurship in uw organisa tie?  De omgeving van uw organisatie vernadert voortdurend. Het is dan ook noodzakelijk 

dat uw organisatie flexibel is en zich aanpast aan de dynamiek om haar heen. Hiervoor zijn medewerkers nodig die de dagelijkse routine van de 

gebaande paden durven te verlaten en actief meedenken. Voor een goed resultaat is de betrokkenheid van individuele medewerkers bij de 

continue verbeteringen van producten (diensten) en processen in uw organisatie namelijk cruciaal. U heeft ondernemende medewerkers nodig, 

maar hoe gaat u in de praktijk met ze om? Margreet Xavier (AWVN, Sociale Innovatie) en Jan Hoetmer (Nedtrain) 

 


