
Startnotitie “Stimuleren intern ondernemerschap’’ 
 

 
Aanleiding 
 
Om ons heen zien wij het medialandschap heel hard veranderen. Het aantal bedrijven binnen de 
mediasector is verdubbeld vanaf 2005, maar het aantal werkzame personen is slechts met 1/3 
gegroeid. Een andere tendens is dat bedrijven een veel kortere lifecycle hebben dan vroeger. 
Organisaties bestaan nu gemiddeld 8-15 jaar. Een tiental jaren geleden was dat nog gemiddeld 30 
jaren of meer. Dit vergt een andere houding en competenties van de 17.000 medewerkers die onder 
de sectorbrede cao voor het Uitgeverijbedrijf vallen én 70.000 zzp’ers in het werkveld.  
 
BtB speelt hier al vanaf 2010 op in vanuit de volgende activiteiten en mijlpalen die zijn bereikt: 
 Het BtB onderzoek naar mediacompetenties in de creatieve sector heeft geleid tot 10 

toekomstprofielen, gedacht vanuit de nieuwe manier van werken. Profielen die naast genoemde 
competenties, zoals ondernemerschap ook inhoudelijke kennis en kunde vereisen.  

 De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst met meer vrijheid en flexibiliteit voor het 
Uitgeverijbedrijf ging 1 juli 2015 in. De cao biedt voor uitgeverijen ruimte om afspraken op maat 
en op ondernemingsniveau te kunnen maken. 

 Sectorplan uitgeverijsector met diverse activiteiten. 
 
Bedrijven hebben blijvend medewerkers nodig die flexibel zijn en mee kunnen in alle veranderingen. 
Tegelijkertijd is het voor de bedrijven belangrijk dat medewerkers ook analytisch, onderzoekend, 
ondernemend en initiatiefrijk zijn. De vraag is hoe je aan nieuwe mensen met de juiste competenties 
komt? Of hoe je bestaande medewerkers omvormt?  
 
Voorheen werd het veelal opgelost met opleiding en coaching of vergroten van de flexibele schil 
Maar is dit nog voldoende? Krijg je hiermee flexibele, initiatiefrijke en ondernemende medewerkers?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit voorstel gaat in op een pilot waarbinnen BtB een aantal uitgeverijen wil stimuleren om met 
ontwikkeling van ‘ondernemend gedrag’ aan de slag te gaan. Tijdens het deskundigenoverleg op 16 
juni 2016 hebben de 15 vertegenwoordigers uit uitgeverijen positief gereageerd op de presentatie 
over het stimuleren van ondernemend gedrag. Een vijftal uitgeverijen heeft aangegeven 
daadwerkelijk met dit thema aan de slag te willen gaan. 
 
Deze startnotitie is de aanzet om met deze uitgeverijen met gebruik van bestaande middelen en 
tools, met kleine aanvullingen, te komen tot een integraal programma om ondernemend- en 
initiatiefrijk gedrag binnen bestaande uitgeverijen te stimuleren en te vergroten. Ofwel werknemers 
gaan zich bewegen en ontwikkelen als werkondernemers. 
Met het op gang brengen van deze beweging is onze vaste overtuiging dat medewerkers 
tegelijkertijd meer betrokken en bevlogen op hun werk raken en duurzamer in- en uitzetbaar zijn. 
Zodat zij werkend hun pensioen kunnen halen. 
 

Via ondernemend gedrag naar omkering  
Feitelijk hebben we in ons denken de omkering nodig; als medewerker kun je het 
hebben van werk niet langer ontlenen aan het bestaansrecht van een onderneming. 
Het bestaansrecht van een onderneming is afhankelijk van of jij de juiste skills hebt / 
houdt in jouw team van medewerkers ‘dat de onderneming runt’. Eigenlijk is het 
daarmee irrelevant vanuit welke juridische vorm gehandeld wordt. De kans op behoud 
van werk is het grootst wanneer de medewerker beschikt over de juiste skills; samen te 
vatten als ‘ondernemend gedrag’. 
 



Doelstellingen 
 
De doelstellingen van de pilots: 
 Bewustwording creëren dat ondernemend gedrag noodzaak is.  
 Ondernemend gedrag stimuleren en vergroten binnen organisaties. 
 Gebruikmaken en integreren van zoveel mogelijk bestaande middelen en tools van BtB. 
 Met weinig tijd van HR en leidinggevende zoveel mogelijk bereiken. 
 Alleen daar waar nodig nieuwe initiatieven toevoegen. 
 
Aan de slag in de pilot ‘stimuleren intern ondernemerschap’ 
 
Stappen 
1. Bewustwording creëren dat intern ondernemerschap op alle niveaus belangrijk is (MT, 

leidinggevenden, medewerkers) 
2. Letterlijk in beweging komen door medewerkers in kleine groepen onder begeleiding aan de slag 

te laten gaan 
3. Belang opleidingen, coaching en PKB benadrukken als onderdeel van stimulering ondernemend 

gedrag   
 
Uitwerking basis ingrediënten pilot 
 

Hoofdactiviteiten  Planning Voorlopige inschatting 
kosten ondersteuning 

Startsessie organiseren samen met de 5 (of meer) uitgeverijen die 
hebben aangegeven interesse te hebben in de pilot. Eventueel 
aangevuld met enkele uitgeverijen die op basis van deze notitie 
alsnog ook aan willen haken.   
 
Doel startsessie: 
• Helder maken van de aanpak via presentatie uit keuzeopties 

voor aanpak aan te vullen met ideeën vanuit 
HR/contactpersonen zelf.  

• afspreken hoe vanuit startsessie in elke bedrijf gestart wordt 
met maatwerk aanpak. 

Resultaat:  
• toezegging per organisatie met welke doelgroep(en) kan 

worden gestart, incl. afspraak over uren/data start pilots  

Maand 1 
 
 
 

3 dagen adviseur (2 pers) 

Na de startsessie met elk bedrijf start maken via intake en sessie 
in bedrijf. Uitwerken en starten van maatwerk aanpak. Bijv. 
inzoomen op verschillende afdeling, doelgroep, deskundigheid. 
Ofwel een aanpak gericht op een selecte groep medewerkers per 
bedrijf. Inschatting per pilot max. 40 medewerkers per bedrijf.  
 

Maand 2 -  6 Afhankelijk van 
bedrijfsgrootte 
10 tot 20 dagen inzet 
adviseur 

Gedurende de pilot organiseren we twee ‘leren van elkaar’ sessies 
voor de contactpersonen van de bedrijven. Sessies gericht op 
kennis en ervaring delen. Uitwisseling over wat wel / niet werkt 
en verkennen van mogelijkheden waar tot dan toe nog niet aan is 
gedacht. 
 

Maand 3 en 
maand 6 

6 dagen adviseur (2 pers) 

Project organisatie en management 
 

Continu 10 dagen 

 
Inschatting is dat de pilot afhankelijk van organisatiegrootte zo’n € 15.000 tot € 30.000 per 
organisatie gaat bedragen.  
 
 
 



Financiering 
 
Per 19 september 2016 zijn er nieuwe mogelijkheden om als sector in aanmerking te komen voor de 
ESF-regeling ‘Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren’. Er zijn drie thema’s: 
A. Gezond, veilig en vitaal werken. 
B. Goed werk- en opdrachtgeverschap, betrokkenheid van werkende en employability. 
C. Arbeidsmobiliteit van werkenden, regionaal en (inter-)sectoraal. 
 
Het thema stimuleren van intern ondernemerschap past naadloos in thema B en biedt dus een 
mooie kans om hier als sector ervaring mee op te doen via een aantal pilots in bedrijven. 
De subsidie kan aangevraagd worden voor een subsidiabel bedrag vanaf € 120.000 en bedraagt 50%. 
 
Uitgaande van een gemiddelde investering van € 15.000 tot € 30.000 per bedrijf zou een 
verdeelsleutel voor de financiering kunnen zijn. 25% BtB, 25% bedrijf en 50% subsidiegever. 
 
Behalve de sectorsubsidie is er voor bedrijven en organisaties ook de mogelijkheid zelf subsidie aan 
te vragen (ESF duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen). Dit betreft een voorzetting van de 
eerdere twee rondes in 2014 en 2015. Bedrijven kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van 
€ 10.000 bij een investering in een project Duurzame Inzetbaarheid van € 20.000. De verwachting is 
dat deze subsidieronde net als in voorgaande jaren vanaf rond half oktober 2016 open zal worden 
gesteld. 
 
Begeleiding pilots 
 
Bij de voorbereidingssessie in het deskundigen overleg zijn de volgende personen betrokken 
geweest. 
 Johann Freese (Work Force Holland) 
 Lars Timmermans (Media Movers) 
 Joanne Kloosterboer (DEXIS Arbeid) 
 
Samen hebben zij de visie op het thema intern ondernemerschap ontwikkeld en toegespitst op de 
uitgeverijsector.  Vanuit de projecten waarin zij de afgelopen jaren voor BtB betrokken waren ligt de 
uitgeverijsector hen na aan het hart. Voorstel is om hen te betrekken bij de begeleiding en uitvoering 
van de pilots. 
 
  



Bijlage 1  
 
Wat verstaan wij onder ondernemend gedrag? 
Ondernemend zijn betekent dat je tot actie bereid bent. Je blijft niet stilzitten als er iets moet 
gebeuren, maar gaat meteen aan de slag.  
Intern ondernemerschap betekent dat medewerkers kansen voor het bedrijf kunnen omzetten naar 
doelgerichte acties waarmee geld kan worden verdiend. Medewerkers van wie intern 
ondernemerschap verlangd wordt, doen er alles aan om het bedrijf verder te helpen, slagvaardig te 
zijn en met succesvolle innovaties. Deze medewerkers krijgen de vrijheid om nieuwe dingen te 
ontwikkelen en plannen uit te voeren. 
 
Hoe kun je bewustwording creëren?  
De eerste stap is medewerkers ervan bewust te maken dat ondernemend gedrag belangrijk is voor 
de organisatie om te overleven. Iets waarvan elke medewerker binnen een organisatie doordrongen 
moet zijn. Vaak ook wel bekend door journaal, dagelijkse berichten via sociale media en via 
bedrijfspresentaties. 
 
Een belangrijke tweede stap in de bewustwording is dat je hierin als individuele medewerker een rol 
kunt spelen. Dat jijzelf ondernemend kunt en moet zijn. Dat het niet alleen bij het management en 
de salesafdeling ligt om ondernemend te zijn.  
 
De volgende stap is het bewustzijn van de medewerker vergroten op zijn eigen ondernemende 
kwaliteiten. Dat je geen ondernemer hoeft te zijn om ondernemend gedrag te vertonen. En dat je in 
je dagelijks werk ook ondernemend kunt zijn en de mogelijkheden daarvan inziet. Onafhankelijk van 
je functie binnen het bedrijf. 
 
Tot slot is het belangrijk voor de organisatie om zich bewust te zijn van de rol die zij als organisatie 
speelt om intern ondernemerschap te stimuleren. Kun jij persoonlijke belemmeringen die 
medewerkers ervaren om te ondernemen wegnemen? Kun jij het juiste klimaat scheppen om intern 
ondernemerschap te stimuleren? En het belangrijkste: weten je medewerkers dit? 
 
Je kunt bovenstaand bewustzijn creëren door het geven van presentaties en individuele assessments 
op ondernemerschap. Daarnaast door als organisatie inzicht te geven in de wijze waarop jij als 
organisatie omgaat met nieuwe initiatieven. Hoe jij mensen beloont die intern ondernemerschap 
tonen. Ook dit kun je bereiken door bedrijfsbrede presentaties en individuele gesprekken.



Bijlage 2 : Bestaande middelen en tools 
 
Welke middelen worden momenteel aangeboden door BtB? En welke hiervan kun je inzetten om 
intern ondernemerschap te stimuleren en te vergroten? 
 

Middelen / tools Potentiële bijdrage 
aan 
ondernemerschap 

 Toekomstprofielen mediacompententies 
creatieve sector 

 Cao Uitgeverijbedrijf  
o flexibilisering 
o PKB-tool 

 Sectorplan uitgeverijbedrijf 
o werk naar werk trajecten 
o loopbaanchecks 
o werkmeeting app 

 Levensfase gericht werken, kracht van 
generaties benutten 

 Functionerings gesprek 
 Beoordelings gesprek 
 Activerings gesprek (bij verzuim) 
 Coaching 
 Vitaliteitspolis (Mediamovers) 
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