
© Corridors 2016    Plantsoenstraat 75-1    NL-7001 AB  Doetinchem    tel: +31 314 76 5003    www.corridors.nl    info@corridors.nl

C O R R I D O R S
C O N N E C T    R E L I E    V E R B I N D

Flexibele schil
De pragmatisch flexibele schil als 

bouwsteen voor waardecreatie
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Flexibele schil

De dienstverlening van Corridors is gericht op 
projectmanagement op het gebied van Finan-
ciering, Groei (Internationalisatie, als partner 
NLgroeit) en IT – projecten onder meer met inzet 
van een flexibele schil.

Een flexibele schil vanuit kostenperspectief

Snelle wisselingen in de markt dwingen een 
onderneming tot aanpassingen. Dit heeft effect 
op de cash flow. Voorbeelden hiervan zijn:

Uittredingskosten in geval van terugtrekking uit 
een markt

Kosten van ontwikkeling van nieuwe business 
modellen

Door met een flexibele schil te werken kan een 
bedrijf deze kosten verlagen en zelfs variabel 
maken. Corridors heeft via het platform jellow 
toegang tot gescreende zelfstandige professio-
nals (www.corridors.nl/professionals) die in 
combinatie met partners verdeeld zijn over vele 
vakgebieden en sectoren. Corridors onderzoekt, 
beoordeelt en selecteert deze professionals.

Een flexibele schil vanuit opbrengstperspectief

Lagere uittredingskosten zijn echter niet de 
voornaamste reden voor Corridors om een 
flexibele schil aan te bieden. Belangrijker nog is 
de realisatie van een flexibele en succesvolle 
organisatievorm die mogelijk wordt gemaakt bij 
gebruik van een flexibele schil.
 
Steeds meer bedrijven en overheden zien in 
toenemende mate het belang van innovatie om 
de bedrijfsprestaties, productiviteit en welvaart te 
verhogen. Bij innovatie wordt vaak uitsluitend 
gedacht aan technologische aspecten zoals het 
aantal gerealiseerde patenten, R&D-uitgaven of 
het aantal kenniswerkers op R&D-afdelingen. 
Een toenemend aantal managementweten-
schappers benadrukt daarentegen dat het 
belang van de niet-technologische determinan-
ten van innovatie niet onderschat moet worden. 
Zij hebben het over ‘sociale innovatie’. 

Sociale innovatie is het ontwikkelen van nieuwe 
managementvaardigheden (dynamisch mana-
gen), het hanteren van flexibele organisatieprin-
cipes (flexibel organiseren) en het realiseren van 
hoogwaardige arbeidsvormen (slimmer werken) 
om het concurrentievermogen en de productivi-
teit te verhogen. Door gebruik te maken van 
sociale innovatie kunnen organisaties hun 
technologische kennisbasis beter benutten en 
prestaties verbeteren.

Bron:
www.erim.eur.nl/fileadmin/default/content/erim
/research/centres/inscope/admin/c_news/thrm
-maart2011-volberda.pdf

Corridors is niet de geestelijk vader van 
bovengenoemde inzichten. Wij richten ons 
primair op de implementatie. Hiervoor beschikken 
wij over toepassingen en voorbeelden 
gebaseerd op bovengenoemde principes 
(www.corridors.nl/documentatie-middelen). 
Bijvoorbeeld: De Corridors Connecting Plans 
Method, Ketensamenwerking, Ketenfinanciering, 
Samenwerking met Jellow en KIT. Door dergelijke 
ideeën te implementeren, is een onderneming 
ook sociaal aan het innoveren.
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Met organisaties analyseren wij de knelpunten 
en bepalen zo welke aspecten opgepakt 
kunnen worden. Tijdens zo’n sessie komen onder 
andere de volgende zaken aan bod:

Ervaringen hoe men in een bedrijfsomgeving 
businesscontinuïteit verzekert bij het bouwen 
van een flexibele innovatieve organisatie

Nadere kennisuitwisseling omdat technologi-
sche innovatie en sociale innovatie samenko-
men (in het bijzonder binnen IT-projecten).

Vanuit Corridors bespreken wij dan ook actuele 
onderwerpen als:

Ervaringen met door Corridors georganiseer-
de inspiratiebijeenkomsten

Hoe kan onze uitgebreide kennis en ervaring 
de organisatie verder helpen

Pragmatisch toegepaste kennis in organisatie-
maatregelen

Besturingsaspecten en hoe verhouden ontwik-
kelingen hierin zich tot de specifieke omgeving

Het vervolg is idealiter dat een organisatie in 
Corridors en haar dienstverlening een samen-
werkingspartner ziet.
Wij focussen ons op pragmatische toepassingen 
gebaseerd op praktijkervaringen. Dit vanuit het 
paradigma dat hoewel veel concepten bekend 
zijn, een onderneming te vaak vastloopt omdat 
men deze niet consequent uit- resp. doorvoert. 
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Voor vragen en/of een demonstratie neem 
contact met ons op:
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