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Introductie 
Voor het succes van organisaties is het waardevol om medewerkers van de werkvloer te betrekken in 
het innovatieproces. Dit kan gefaciliteerd worden met een online suggestie systeem. Echter is een veel 
voorkomend probleem van een online suggestie systeem het gebrek van participatie van 
medewerkers. HRM kan hier een belangrijke rol in spelen, aangezien HRM zich bezighoudt met het 
managen van medewerkers. Hierdoor was het doel om te onderzoeken hoe HRM de participatie van 
werkvloer medewerkers in het innovatieproces via een online suggestie systeem beïnvloedt.  
 
Onderzoeksvraag 
Hoe kunnen HRM activiteiten de participatie van werkvloer medewerkers in innovatie via een online 
suggestie systeem faciliteren en/of verhinderen? 
 
Methode 

• Multiple case study met vier organisaties 
• 28 interviews, met managers, werkvloer medewerkers en HRM medewerkers 
• Online suggestie systeem van Coimbee 

 
Resultaten 
Organisaties hanteren verschillende werkwijzen voor continu verbeteren. Over het algemeen 
participeren werkvloer medewerkers vooral in de eerste fase van continu verbeteren: idee generatie.  
De link tussen medewerker gedreven innovatie en HRM lijkt te ontbreken. Bij slechts één organisatie 
was de HR-medewerker bekend met het online suggestie systeem. 
Tijdens het onderzoek zijn er veel factoren gevonden die de participatie van medewerkers 
beïnvloeden, deze zijn onderverdeeld in acht clusters: 

• HR-praktijken 
• Externe context 
• Organisatie context 
• Gedrag vanuit leidinggevende 
• Kenmerken van medewerkers 
• Systeem gerelateerde factoren 
• Proces gerelateerde factoren 
• Middelen  

Er zijn mechanismen naar voren gekomen die verklaren hoe factoren samenhangen met participatie 
van medewerkers. Het gaat om vijf mechanismen die zowel een positieve als negatieve kant hebben. 
De ervaring van medewerkers staat hierbij centraal (employees’ experience). Medewerkers ervaren 
deze mechanismen als gevolg van de interpretatie van de factoren en hoe zij dan die perceptie van de 
mechanismen hebben zorgt ervoor dat zij faciliteert of verhinderd worden om te participeren. Als 
medewerkers positieve mechanismen ervaren werkt dit faciliterend en als medewerkers negatieve 
mechanismen ervaren werkt het verhinderend.  

• Ability: medewerkers ervaren dat ze de vaardigheid bezitten om te participeren 
• Inability: medewerkers ervaren dat ze niet de vaardigheid bezitten om te participeren 
• Motivation: vanuit externe bronnen raken medewerkers gemotiveerd om te participeren 
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• Demotivation: vanuit externe bronnen raken medewerkers gedemotiveerd om te participeren 
• Opportunity: medewerkers ervaren omstandigheden waarin het mogelijk is om te participeren 
• Impossibility: medewerkers ervaren omstandigheden waarin het onmogelijk is om te 

participeren 
• Willingness: houding van medewerkers om te willen participeren 
• Unwillingness: houding van medewerkers om niet te willen participeren  
• Expectation: medewerkers ervaren een verwachting dat ze horen te participeren 
• No expectation: medewerkers ervaren geen verwachting dat ze horen te participeren 

 
Belangrijkste factoren per cluster 
 
HR-praktijken 
Beoordeling, opstellen van team doelen, en beloning zijn HR-praktijken die vaak samen gebruikt 
worden. Wanneer continu verbeteren onderdeel is van deze praktijken heeft dit in combinatie een 
positieve werking op de participatie van medewerkers in beide fases van medewerker gedreven 
innovatie. Dit komt doordat medewerkers dan een bepaalde verwachting ervaren om bezig te zijn met 
continu verbeteren en zich gemotiveerd voelen.  

 
Externe context 
COVID-19 zorgt ervoor dat er minder ruimte en aandacht voor continu verbeteren is binnen bedrijven, 
hierdoor ervaren medewerkers onmogelijkheden om in medewerker gedreven innovatie te 
participeren. Hiernaast beïnvloed COVID-19 ook andere antecedenten, bijvoorbeeld trainingen over 
innovatie en het suggestie systeem worden afgelast of online gehouden. Dit werkt ook negatief voor 
de participatie.  

 

Antecedents Mechanisms

Organizational context
• Dependencies

Managerial behaviors
• Supportive supervision and feedback Employees' experience

Employee characteristics
• Intrinsic motivation Ability/              Expectation/

inability no expectation
System-related Motivation/ Willingness/
• Functionalities: high difficulty demotivation unwillingness

Opportunity/
Process-related impossibility
• Feeling nothing is done

Resources
• No time

• Online suggestion system

• Assessment, annual team targets, monetary reward

HR-practices

Work-floor employee participation 
facilitated and/or inhibited in:

• Idea generation

• Idea development and implemenation

Antecedents Mechanisms

HR-practices

Organizational context
• Dependencies

Managerial behaviors
• Supportive supervision and feedback Employees' experience

Employee characteristics
• Intrinsic motivation Ability/              Expectation/

inability no expectation
System-related Motivation/ Willingness/
• Functionalities: high difficulty demotivation unwillingness

Opportunity/
Process-related impossibility
• Feeling nothing is done

Resources
• No time

Work-floor employee participation 
facilitated and/or inhibited in:

• Idea generation

• Idea development and implemenation

• Online suggestion system

External context

• COVID-19
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Organizational context 
Medewerkers kunnen afhankelijkheden ervaren als ze medewerkers van andere afdelingen nodig 
hebben voor de uitvoering van een idee. Dit zorgt ervoor dat medewerkers onmogelijkheden ervaren. 
Hiernaast kunnen afhankelijkheden ervoor zorgen dat ze ervaren niet te vaardigheden te hebben en 
gedemotiveerd raken. Al dit heeft een negatief effect op de participatie van medewerkers in idee 
ontwikkeling en implementatie. 

 
Gedrag vanuit leidinggevende 
De rol van de leidinggevende is belangrijk voor de participatie van medewerkers. Doormiddel van het 
stimuleren, ondersteunen en feedback geven aan medewerkers ervaren medewerkers gemotiveerd te 
worden en vaardigheden te bezitten of verkrijgen voor continu verbeteren. Dit lijkt vooral een effect 
te hebben op de idee generatie. Aan de andere kant kan het gedrag van een leidinggevende ook een 
negatief effect hebben op de participatie van medewerkers in idee generatie. Als medewerkers 
ervaren dat ze geen feedback op hun ideeën krijgen, krijgen ze het gevoel dat niet de vaardigheden 
hebben om het idee te verbeteren en raken gedemotiveerd om nieuwe ideeën te communiceren. 

 
 
 
 

Antecedents Mechanisms

HR-practices
• Assessment, annual team targets, 
monetary reward

External context

Managerial behaviors
• Supportive supervision and feedback Employees' experience

Employee characteristics
• Intrinsic motivation Ability/              Expectation/

inability no expectation
System-related Motivation/ Willingness/
• Functionalities: high difficulty demotivation unwillingness

Opportunity/
Process-related impossibility
• Feeling nothing is done

Resources
• No time

Work-floor employee participation 
facilitated and/or inhibited in:

• Idea generation

• Idea development and implemenation

• Online suggestion system

Organizational context

• Dependencies

Antecedents Mechanisms

HR-practices
• Assessment, annual team targets, 
monetary reward

External context
• COVID-19

Organizational context

Employees' experience

Employee characteristics
• Intrinsic motivation Ability/              Expectation/

inability no expectation
System-related Motivation/ Willingness/
• Functionalities: high difficulty demotivation unwillingness

Opportunity/
Process-related impossibility
• Feeling nothing is done

Resources
• No time

Work-floor employee participation 
facilitated and/or inhibited in:

Managerial behaviors
• Idea generation

• Supportive supervision and feedback

• Idea development and implemenation

• Online suggestion system
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Kenmerken van medewerkers 
De intrinsieke motivatie van medewerkers dus de interne motivatie van medewerkers heeft meer 
effect op de idee generatie, maar heeft ook een effect op idee ontwikkeling en implementatie. 
Intrinsiek gemotiveerde medewerkers gaven aan het interessant te vinden om met continu verbeteren 
bezig te zijn en open te staan voor veranderingen. Zij ervaren dat ze graag willen participeren in continu 
verbeteren wat maakt dat zij dit ook daadwerkelijk doen.  
 

 
 
Systeem gerelateerde factoren 
Er zijn een aantal factoren benoemd die specifiek van invloed zijn op het gebruik van het online 
suggestie systeem. Het meest genoemde argument om niet of minder te participeren in het systeem 
was dat medewerkers het systeem ervaarden als een veelomvattend en complex systeem. Hierdoor 
ervaarden medewerkers dat zij niet de vaardigheden bezaten om gebruik te maken van het systeem. 
En dit zorgde ervoor dat zij een negatieve houding richting het systeem kregen. 

Antecedents Mechanisms

HR-practices
• Assessment, annual team targets, 
monetary reward

External context
• COVID-19

Organizational context

Employees' experience

Employee characteristics
• Intrinsic motivation Ability/              Expectation/

inability no expectation
System-related Motivation/ Willingness/
• Functionalities: high difficulty demotivation unwillingness

Opportunity/
Process-related impossibility
• Feeling nothing is done

Resources
• No time

Work-floor employee participation 
facilitated and/or inhibited in:

• Idea generation

• Idea development and implemenation

• Online suggestion system

Managerial behaviors

• No feedback

Antecedents Mechanisms

HR-practices
• Assessment, annual team targets, 
monetary reward

Opportunity/
External context impossibility
• COVID-19 Motivation/ Willingness/

demotivation unwillingness
Organizational context Ability/              Expectation/
• Dependencies inability no expectation

Managerial behaviors
Employees' experience

System-related
• Functionalities: high difficulty

Process-related
• Feeling nothing is done

Resources
• No time

Work-floor employee participation 
faciliated and/or inhibited in:

• Idea generation

• Idea development and implemenation

• Online suggestion system

Employee characteristics

• Intrinsic motivation
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Proces gerelateerde factoren 
Wanneer medewerkers het gevoel hebben dat er niks met hun ideeën wordt gedaan verhindert dit 
hun participatie in idee generatie. Medewerkers met dit gevoel lijken een houding aan te nemen dat 
ze niet meer willen participeren in continu verbeteren. Dit lijkt er niet direct voor te zorgen dat 
medewerkers minder ideeën hebben, maar het zorgt er wel voor dat medewerkers deze ideeën niet 
of amper communiceren. 

 
Middelen 
Eén van de meest verhinderende factoren voor idee ontwikkeling en implementatie is het ervaren dat 
er geen tijd is om met continu verbeteren bezig te zijn. Doordat medewerkers het gevoel hebben dat 
er geen tijd is, ervaren zij onmogelijkheden om hiermee bezig te zijn wat dus de participatie in idee 
ontwikkeling en implementatie verhinderd.  

Antecedents Mechanisms

HR-practices
• Assessment, annual team targets, 
monetary reward

Opportunity/
External context impossibility
• COVID-19 Motivation/ Willingness/

demotivation unwillingness
Organizational context Ability/              Expectation/
• Dependencies inability no expectation

Managerial behaviors
• Supportive supervision and feedback Employees' experience

Employee characteristics

Process-related
• Feeling nothing is done

Resources
• No time

Work-floor employee participation 
facilitated and/or inhibited in:

• Idea generation

• Idea development and implemenation

• Online suggestion system
System-related

• Functionalities: high difficulty

Antecedents Mechanisms
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Work-floor employee participation 
facilitated and/or inhibited in:

• Idea generation

• Idea development and implemenation

• Online suggestion system

Process-related



 6 

 
 
 
Conclusie 
Dit onderzoek toont aan dat de mate van participatie in medewerker gedreven innovatie via een online 
suggestie systeem wordt beïnvloed door de ervaring van medewerkers van de factoren en 
mechanismen. Wanneer medewerkers HRM activiteiten als faciliterend ervaren, zullen positieve 
mechanismen de participatie in innovatie vergroten. Maar als medewerkers HRM activiteiten als 
verhinderend ervaren, zullen negatieve mechanismen de participatie verminderen. 
 
Aanbevelingen  

• De rol van de medewerker en leidinggevende zijn er belangrijk. Door tijdens het recruitment 
proces innovatie op te nemen, door bijvoorbeeld innovatieve casussen te presenteren, kunnen 
medewerkers en leidinggevenden geselecteerd worden die open staan voor innovatie. 

• Het lijkt erop dat organisaties met meer HR-praktijken gerelateerd aan innovatie een hogere 
participatie in innovatie hebben. Daarom adviseer ik om activiteiten te ondernemen die 
gericht zijn op continu verbeteren via het online suggestie systeem. 

• Als organisaties willen dat alle medewerkers op de werkvloer participeren in het hele proces 
van continu verbeteren, zorg er dan voor dat de taaksamenstelling van alle medewerkers gelijk 
is wat betreft continu verbeteren. Het hebben van verschillen hierin zorgt ervoor dat 
medewerkers die in mindere mate de taak hebben om met continu verbeteren bezig te zijn, 
minder participeren. 

• Als laatste, een niet volledige integratie van een online suggestie systeem lijkt ervoor te zorgen 
dat medewerkers amper gebruik maken van het systeem. Dus het is cruciaal voor het succes 
van een online suggestie systeem binnen een organisatie dat het goed geïntegreerd wordt, en 
dus onderdeel wordt van de dagelijkse routine van medewerkers. 

 

Antecedents Mechanisms

HR-practices
• Assessment, annual team targets, 
monetary reward

Opportunity/
External context impossibility
• COVID-19 Motivation/ Willingness/

demotivation unwillingness
Organizational context Ability/              Expectation/
• Dependencies inability no expectation

Managerial behaviors
• Supportive supervision and feedback Employees' experience

Employee characteristics
• Intrinsic motivation

System-related
• Functionalities: high difficulty

Process-related

• No time

Work-floor employee participation 
facilitated and/or inhibited in:

• Idea generation

• Idea development and implemenation

• Online suggestion system

Resources


