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Het stappenplan van de programma
Om de Social Innovation Team Performance (SITP) van een afzonderlijk team via onderzoek en
aanbevelingen te verbeteren, heeft ChangeVenture een programma opgesteld. In dit programma
neemt het meetinstrument waarmee het onderzoek wordt uitgevoerd een centrale plaats in. Het
meetinstrument resulteert in een spinnenwebdiagram waarin de effectiviteit van de team
performance centraal staat en waaromheen de vier karakteristieken die een directe relatie hebben
met deze teamperformance als variabelen staan. Hoe hoger de score, hoe hoger de performance.
Maar net als bij een ketting is hier het geheel zo sterk als de zwakste schakel: als er op een
karakteristiek laag gescoord wordt, heeft dat een sterk negatief effect op de totale
teamperformance. Zie afbeelding 1 voor de schematische uitwerking van het meetinstrument.
Als er het team (of teamleden) een onvoldoende score aan een karakteristiek toekennen, dan
resulteert dit in gemiste kansen op veranderen of in een bedreiging voor sociale innovatie binnen het
team. Senior-managers en verantwoordelijken voor innovatie en verandering kunnen deze
componenten gebruiken als zij binnen hun bedrijf problemen ervaren op het gebied van sociale
innovatie. Voorbeeldvragen waar het Social Innovation Team Performance programma antwoord op
kan geven zijn:
•
•
•
•

‘Mijn team veranderd niet, wat moet ik doen?’
‘Ik zie de wereld veranderen, maar ik weet niet wat ik moet doen om mijn werkteam aan te
laten haken.’
‘Hoe kan mijn werkteam profiteren van de digitale transformatie?’
‘De performance van het team drukt de bedrijfsresultaten, hoe kan ik dit verbeteren?’

Afbeelding 1: de vier karakteristieken van effectieve sociale innovatie
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Maar omdat het in de praktijk altijd complexe materie betreft die zich niet zomaar laat oplossen met
een enkele meting, is rondom het meetinstrument een compleet programma samengesteld. Dit
bevat een stappenplan en methodologie om de waardevolle informatie waardevolle informatie uit
de meting, met de teamleden te delen als een halffabricaat. In groepssessies wordt door middel van
sensemaking discussies het meetresultaat omgezet naar aanbevelingen en afspraken die tot
verbetering leiden.

Get the full version of the Whitepapers for free at:
www.changeventure.nl

De vier fases van het stappenplan

Afbeelding 2: Het stappenplan van het SITP programma

Om te voorkomen dat de SITP-meting uitloopt in een kansloze missie moet het diepteonderzoek
ingebed worden in een gedegen voorbereiding en een effectieve methodologie om van data naar
informatie te komen. En omdat het stellen van doelen voor Social Innovation processen een
enerverend proces is, maakt ook het vertalen van de diagnose naar projectdoelen of
organisatiedoelen deel uit van de succesfactor van het uitvoeren van SITP-meting. En daarom is de
uitvoering van het programma volgens een stappenplan dat vier fases kent. Elke fase kent haar
onderdelen, waardoor het stappenplan er als volgt uitziet:
Het voorbereiden van de diagnose
- Oriëntatie
- Definitie van de probleemstelling
Diepteonderzoek
- Aanpassen van de algemene onderzoeksvragen van het meetinstrument naar het bedrijf
- Het plannen, toelichten en starten van het onderzoek
- Het samenstellen van persoonsgebonden vragenlijsten
- Aggregeren van alle onderzoeksresultaten in een totaal document
Analyse en conclusies
- Vertalen van data naar spinnenwebben, grafieken en netwerkoverzichten
- Relatie tussen probleemdefinitie en meting inzichtelijk maken
- Conclusies over kernprobleem en symptomen
Presentatie en actieplanning
- Presenteren van conclusies aan de teamleden en management
- Het maken van aanbevelingen in een groepsessie
- Het opstellen van interventies en het bepalen van doelen
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Analyses en conclusies
In dit hoofdstuk wordt de derde fase van het stappenplan beschreven: de analyse van de data en de
vertaling ervan naar waardevolle bedrijfsspecifieke informatie. De data geeft inzicht in de onderdelen
die een positieve bijdrage leveren tot sociale innovatie en in de onderdelen die dit in de weg staan.
Uit de toepassing van het instrument in praktijksituaties blijkt dat sociale innovatie uitsluitend
effectief is als op alle vier de kenmerken een positieve score wordt gehaald. Maar het instrument
levert niet alleen een eindscore op; het zoomt in om de resultaten en geeft verklaringen. Zowel
symptomen als onderliggende oorzaken komen door de data naar voren.
Deze data is nog geen eindresultaat, maar een opmaat naar de implementatie en uitrol van plannen
die moeten leiden tot verbetering. Let op: het gaat hier om sociale innovatie en dat is geen
mechanisch proces waarbij B altijd volgt op A. Dus bij deze fases komt het ook aan op
interpretatievermogen en improvisatie! De data moet gedeeld worden met het team en de
presentatie daarvan moet een constructief effect hebben, ook als de teamleden er in beginsel niet
constructief in staan. Hier kunt u varen op het kompas van de ervaren ChangeVenture consultant.

Analyse van de data
In deze paragraaf wordt middels een aantal voorbeelden van grafische presentaties getoond hoe de
data tot inzicht voor het management en de teamleden kan leiden.

De gemiddelde score en afwijking per karakteristiek
Onderdeel

Score (gem)

SD

Effectiviteit

4,0

Nvt

Teamcultuur

3,6

0,80

Taakafhankelijkheid

4,1

0,62

Perceived Org. Support

3,9

0,78

Empowerment

3,9

1,14

De spinnenweb van de SITP meting
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De communicatie- en vertrouwensnetwerken

De thema’s met de hoogste/laagste scores en grootste afwijkingen
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Betekenisgeving aan ‘meest urgent probleem’
Op te lossen binnen het team

Op te lossen met behulp van Leidinggevende

Persoonlijke ontwikkeling voor nieuwe taken

Veiligheid

Onderlinge communicatie

Ondersteuning bij oplossen problemen Teamformatie
(capaciteit, bezetting)

Hoe te handelen bij problemen t.g.v. functioneren
collega’s

Onduidelijke kaders en besluitvorming voor zelforganisatie

Nakomen van afspraken

Problemen t.g.v. onvoldoende functioneren collega’s

Attitude ten opzicht van organisatieverandering

Vergelijking van verschillende werkteams binnen de organisatie
Team

Team 1

Team 2

Team 3

Team 4

Onderdeel

Score

SD

Score

SD

Score

SD

Score

SD

Effectiviteit

4,0

Nvt

4,0

Nvt

2,8

Nvt

nb

Nvt

Teamcultuur

3,6

0,80

3,8

0,75

3,3

0,84

3,4

0,80

Taakafhankelijkheid

4,1

0,62

3,8

0,66

3,8

0,62

3,4

0,77

Perceived Org. Support

3,9

0,78

3,8

0,84

3,6

0,74

3,6

0,80

Empowerment

3,9

1,14

3,8

0,79

3,7

0,75

3,8

0,62
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Samensteller van Diagnose
De kern van het SITP programma bestaat uit een meetinstrument. De selectie van wetenschappers,
hun uitspraken en conclusies en de interpretatie daarvan ten aanzien van Social Innovation is
uitgevoerd door de eigenaar en oprichter van ChangeVenture, Sander W. Jansen.
Sander is cum laude afgestudeerd in Science, Technology & Management (met zijn thesis: “De
karakteristieken van zelforganisatie en succesfactoren van sociale innovatie in een Emergence
organisatieverandering”). Hij heeft meer dan vijftien jaar ervaring als bestuurder en manager van
bedrijven die de innovatieagenda van hun eigen industrie hebben gedicteerd.
Het SITP Programma voor werkteams die inzicht willen krijgen in de mate waarin zij in staat zijn
sociaal te innoveren naar betere prestaties, is niet het enige product dat hij heeft ontwikkeld. De
Innovatie Suite van ChangeVenture bestaat onder andere uit:
•
•

De Business Innovation Diagnose. Deze is ontwikkeld voor organisaties die op basis van
innovatie in het algemeen tot nieuwe business modellen willen komen.
Het IT& Digital Transformation Diagnose. Deze is
ontwikkeld om voor bedrijven die de Digitale
Transformatie tot een succes willen maken.

Tevens heeft hij het managementboek “De building blocks
van het Innovatie Framework” geschreven, welke sinds 2017
te koop is via onder andere bol.com.
Naast zijn werk als onderzoeker, treed Sander op als adviseur
en mentor voor directies en managers. Hij werkt daarbij
intensief samen met een Japans technologiebedrijf, wiens
internationale klanten hij helpt te innoveren.
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