
Jaarverslag 2012
Driessen HRM



Inhoudsopgave

1. Bericht van de directie 3

2. In het kort: Driessen HRM 4

3. Uitgelicht: ontwikkeling van de diensten 5

4. Onderzoeken 7

5. Kwaliteit 8

6. Driessen Foundation & MVO 9

7. Structuur Driessen HRM 10

8. Financiële informatie 11

9. Vooruitblik naar 2013 12

Jaarverslag 2012

2



In dit jaarverslag staan we stil bij de ontwikkelingen binnen Driessen HRM over het jaar 2012. 
Daarnaast gaan we kort in op de ontwikkelingen van onze diensten en de markten waarin wij ons als 
bedrijf bevinden. Alles bij elkaar geeft dit jaarverslag een beeld van de prestaties over het jaar 2012 en 
een doorkijk naar 2013.

Door een uitbreiding van het aantal HRM-diensten is de positionering van Driessen in het najaar van 2012 
aangepast. De bestaande en nieuwe diensten zijn onderverdeeld in drie divisies, namelijk HRM_Solutions,  
Payroll_Solutions en E-HRM_Solutions. Ook met de uitgebreide dienstverlening blijven wij ons richten op de 
sectoren overheid, onderwijs, zorg & welzijn en cultuur.

Het jaar 2012 werd wederom zeer succesvol afgesloten met een omzetgroei van maar liefst 24%. De groei is 
terug te zien bij vrijwel alle diensten. Veel bestaande klanten kozen in 2012 wederom voor onze dienstverlening. 
Daarnaast hebben wij een groot aantal nieuwe klanten mogen verwelkomen. Binnen de onderwijssector is de 
grootste groei gerealiseerd. In totaal nemen zo’n 900 organisaties één of meerdere diensten af.

Voor het derde jaar op rij behoorde Driessen ook in 2012 tot de FD Gazellen en daarmee tot één van de snelst 
groeiende bedrijven in Nederland. Ook werden we verkozen als een van de Best Managed Companies binnen het 
Nederlandse midden- en grootbedrijf. Fantastische prestaties waar wij trots op zijn en waar onze medewerkers 
hard voor werken.

Ook in 2012 doen we ons uiterste best om goed bekend te zijn én te blijven met u, uw organisatie en de 
ontwikkelingen in de sectoren waar wij met trots voor werken.

Directie 
Jan Driessen, Michaël Munnich en Jeroen Driessen 

Bericht van de directie
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Driessen HRM biedt brede HRM-dienstverlening voor de publieke sector. Wij zijn goed bekend 
binnen overheid, onderwijs, zorg & welzijn en cultuur. Net zoals bij uw organisatie uw mensen 
het verschil maken, zo geldt dat ook bij ons. Met zo’n 200 collega’s werken wij iedere dag met veel 
plezier en trots voor zo’n 900 organisaties in heel Nederland. Wij doen dit op een professionele en 
persoonlijke manier, precies zoals wij zijn.

Missie
Mensen maken de publieke sector. Driessen wil organisaties in staat stellen om het beste uit mensen te halen.

Visie
Mensen maken de publieke sector en werken vaak op basis van sterke idealen. Hoewel de ideale mens wellicht niet 
bestaat, het ideale team bestaat wel. Wij helpen u om uw ideale team vorm te geven. Driessen HRM biedt advies en 
ondersteuning op HRM-gebied. Samen met u zorgen wij voor de juiste mens op de juiste plek (HRM_Solutions), 
met het juiste salaris en een helder contract (Payroll_Solutions). En indien gewenst maken we dit eenvoudiger 
door middel van e-HRM (E-HRM_Solutions). Zo kunt ú het beste uit uw mensen halen.

 

In het kort: 
Driessen HRM
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In 2012 is Driessen niet alleen in omzet gegroeid maar ook in dienstverlening. Inmiddels is ons 
dienstenaanbod uitgebreid en verdeeld over 3 nieuwe divisies.

Drie divisies, de pijlers onder Driessen
De dienstverlening van Driessen is in 2012 aanzienlijk uitgebreid. Driessen biedt nog steeds HRM-advies en 
ondersteuning aan organisaties in de publieke sector, maar dan wel over een veel breder terrein. Wij ondersteunen 
sinds 2012 organisaties in de publieke sector met de juiste mens op de juiste plek, met het juiste salaris en een helder 
contract. Indien gewenst maken we dit eenvoudiger met e-HRM. Om het dienstenaanbod overzichtelijk te houden 
en om ze duidelijk te groeperen heeft Driessen ervoor gekozen om de dienstverlening te verdelen over drie divisies:

1. HRM_Solutions - juiste mens, juiste plek
2. Payroll_Solutions - juiste salaris, helder contract
3. E-HRM_Solutions - eenvoudiger door e-HRM

HRM_Solutions
Alle diensten die organisaties helpen om de juiste mens op de juiste plek te vinden en te houden zijn verzameld in 
de divisie HRM_Solutions. Werving & selectie van professionals voor de publieke sector speelt een belangrijke rol 
binnen deze divisie. Het kan daarbij gaan om nieuwe collega’s, maar ook om vervangers en tijdelijke specialisten die 
werken via een uitzend- of detacheringovereenkomst. Zeker op het gebied van vervangingen in het onderwijs heeft 
Driessen in het afgelopen jaar haar positie versterkt.

Als mensen eenmaal werkzaam zijn binnen een organisatie dan is het belangrijk om in beweging te blijven. In 2012 
hebben wij in lijn daarmee binnen HRM_Solutions een sterke toename van mobiliteitsvraagstukken gezien. De juiste 
mens op de juiste plek is immers geen statisch gegeven, maar een continue proces. Om organisaties en werkenden 
in de publieke sector te helpen om die plek te vinden hebben we begin 2013 Mijnwerk.nl gelanceerd. Mijnwerk.nl 
is een specifieke vacaturesite (jobboard) voor de sectoren overheid, onderwijs, zorg & welzijn en cultuur. Sectoren 
die enerzijds van elkaar verschillen, maar anderzijds overkoepelende elementen en mogelijkheden hebben om 
intersectorale mobiliteit mogelijk te maken. Onze diensten consultancy, opleidingen en marktplaats externe inhuur 
behoren ook tot de divisie HRM_Solutions.

Payroll_Solutions
Alle diensten die te maken hebben met het juiste salaris en een helder contract zijn samengevoegd in de divisie 
Payroll_Solutions. De dienst payroll is binnen deze divisie het grootste onderdeel. In navolging van het jaar 2011, 
werd 2012 ook een jaar waarin de payroll-dienstverlening verder groeide. Veel bestaande opdrachten werden 
verlengd op basis van aanbestedingen. Daarnaast hebben we een groot aantal nieuwe klanten welkom mogen 
heten. 2012 was ook het jaar waarin het VPO-keurmerk werd geïntroduceerd: het kwaliteitskeurmerk voor payroll-
ondernemingen. Driessen juicht de introductie van dit keurmerk toe en voldoet aan de eisen
die voor het keurmerk gesteld worden. 

Uitgelicht: Ontwikkeling 
van de diensten
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Binnen de divisie Payroll_Solutions valt ook de outsourcing dienstverlening. In 2012 zijn alle klanten die andere 
e-hrm systemen gebruikten dan AFAS, in goed overleg overgestapt naar AFAS. AFAS is al jaren een betrouwbare 
partner gebleken en voldoet aan de kwaliteitseisen die Driessen stelt. Een voordeel van het feit dat alle klanten 
nu met hetzelfde pakket werken is dat we specialistische e-HRM applicaties kunnen ontwikkelen waar alle 
outsourcing relaties van kunnen profiteren.

E-HRM_Solutions
Driessen is al jaren goed bekend met e-HRM. Het HRM-kennissysteem RAP is daar het bekendste voorbeeld van. 
Dit systeem bestaat al 15 jaar en wordt door een steeds grotere groep gebruikers in de publieke sector ingezet als 
ondersteuning bij de dagelijkse HRM-praktijk. In 2012 is er naast een restyling ook een nieuwe versie van RAP 
gelanceerd, namelijk RAP HBO. Deze nieuwe variant is in goed overleg met een groot aantal HBO-organisaties op 
maat gemaakt voor de sector hoger beroeps onderwijs.

Driessen heeft in 2012 ook geïnvesteerd in nieuwe digitale applicaties. De aankoop van de dienst 
‘VervangingsManager’ is daar een mooi voorbeeld van. Met de VervangingsManager kunnen onderwijs-
organisaties eenvoudig een bestand van invalkrachten beheren, plannen en automatiseren. Zo is het gehele 
proces rondom de vervanging snel en van A tot Z geregeld. Op dit moment is de VervangingsManager al 
succesvol geïmplementeerd bij 1.300 scholen. 

Uitgelicht: Ontwikkeling 
van de diensten
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Om onze dienstverlening te blijven monitoren en een vinger aan de pols te houden heeft Driessen 
enkele onderzoeken laten uitvoeren in 2012.

Klanttevredenheidsonderzoek 
Jaarlijks voert Driessen een klanttevredenheidsonderzoek uit. Het totaalcijfer voor de dienstverlening van Driessen 
kwam in 2012 uit op een 7,8. Het klanttevredenheidsonderzoek biedt ons jaarlijks zeer waardevolle informatie over 
onze dienstverlening. Hier hechten we dan ook veel waarde aan. Eventuele verbeterpunten naar aanleiding van het 
onderzoek worden jaarlijks opgepakt om onze dienstverlening te optimaliseren. Op deze manier blijven wij goed 
bekend met onze relaties. 

Tevredenheidsonderzoek payroll-medewerkers 
In het najaar van 2012 is door onderzoeksbureau TNS Nipo een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de 
payroll-medewerkers van Driessen. Doel van dit onderzoek was het meten van de tevredenheid onder de payroll-
medewerkers over de rol van Driessen als (juridisch) werkgever. Het was de tweede keer dat dit onderzoek 
gehouden werd. Wij zijn tevreden met de resultaten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. De payroll-
medewerkers gaven ons maar liefst een 7,5 als rapportcijfer. In vergelijking met jaar ervoor zijn payroll-medewerkers 
binnen onderwijs en zorg & welzijn meer tevreden, zij gaven het rapportcijfer 7,9 (zorg & welzijn) en 7,6 (onderwijs). 
Daarnaast ervaren payroll-medewerkers de dienstverlening op alle deelvlakken positiever dan een jaar geleden.

Themaonderzoeken
Driessen heeft in 2012 vier algemene HRM-themaonderzoeken uit laten voeren samen met TNS Nipo, onder 
werkenden in de publieke sector. De resultaten van deze onderzoeken zijn per onderzoek samengevat in speciale 
rode onderzoeksboekjes die via de website van Driessen gratis aan te vragen zijn.

Themaonderzoeken:
- Imago, belang van beeldvorming - december 2012
- Keuzes, variatie en verandering - september 2012
- Presteren, organiseren en motiveren - juni 2012
- Relaties, samenwerken of tegenwerken? - maart 2012

Onderzoek HRM in zorg & welzijn
Driessen HRM heeft samen met TNS Nipo in de eerste helft van 2012 een onderzoek gehouden onder 200 HRM’ers 
in de sector zorg & welzijn. Doel van het onderzoek was om de HRM-(toekomst)visie binnen de snelst groeiende 
sector in Nederland te achterhalen. Driessen heeft alle resultaten van het onderzoek naar HRM in zorg & welzijn 
verwerkt in de publicatie “De HRM’er komt zo bij u”. Meer dan 50 HRM’ers en HRM-verantwoordelijken zijn 
persoonlijk geïnterviewd voor de totstandkoming van dit boek. Daarnaast hebben bijna 150 HRM-professionals uit 
de sector meegewerkt aan een online onderzoek en is de nodige deskresearch verricht. De focus van het onderzoek 
lag daarbij niet alleen op de uitdagingen waar de sector zich voor gesteld ziet, maar vooral op de oplossingen waar 
men dagelijks mee werkt. Op basis van praktijkvoorbeelden van diverse zorg & welzijn organisaties wordt de nieuwe 
rol van de HRM’er geschetst die noodzakelijk is om een organisatie voor te bereiden op de toekomst. Het boek is voor 
zorg & welzijn organisaties gratis aan te vragen.

Onderzoeken
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Om de groei in goede banen te leiden, doet Driessen er alles aan om de interne werkprocessen te 
optimaliseren en de kwaliteit van de dienstverlening te bewaken. Wij zijn dan ook in het bezit van de 
nodige certificeringen als bewijs van onze optimale kwaliteitszorg.

Dat heeft geresulteerd in het behalen en continueren van een aantal belangrijke kwaliteitskeurmerken zoals 
ISO-9001-2008, NEN 4400-1 en de CEDEO-erkenning als gecertificeerd opleidingsinstituut. Driessen is sinds 
januari 2012, naast de eerder behaalde type 1 verklaring, in het bezit van een ISAE 3402, type 2 verklaring. Dit 
is een verklaring die klanten zekerheid biedt omtrent de kwaliteit van de outsourcingsdienstverlening. Een 
gecertificeerde accountant heeft vastgesteld dat Driessen haar beheersmaatregelen en -doelstellingen correct 
heeft beschreven en geïmplementeerd in de bedrijfsvoering.

Driessen werd voor de derde keer op rij verkozen tot ‘Best Managed Companies 2012’ en won de ‘FD Gazellen 
Award’ voor een van de snelst groeiende bedrijven in Nederland.

Kwaliteit
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Als HRM-dienstverlener hebben we goed nagedacht over hoe wij invulling willen geven aan 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Inmiddels bestaat de Driessen Foundation alweer 
twee jaar.

MVO
Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor Driessen dat er naast het streven naar winst en het 
hiervan laten profiteren van maatschappelijke instanties (profit) ook rekening wordt gehouden met het effect van 
de bedrijfsactiviteiten op het milieu (planet) en dat er oog is voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf 
(people). Driessen streeft naar een evenwichtige balans tussen profit, planet en people.

People & Profit
De Driessen Foundation, die helemaal bestaat uit eigen medewerkers, (onder)steunt initiatieven die passen binnen 
het MVO beleid van Driessen. Hierbij richten wij ons op vier categorieën, die allemaal te maken hebben met 
‘people’ en ‘profit’, namelijk mens en omgeving, cultuur, sport en kennis. 

Planet
In het MVO beleid van Driessen is ook ‘planet’ duidelijk vertegenwoordigd. Driessen heeft in 2011 het 
milieucertificaat ISO 14001 in ontvangst mogen nemen. Deze certificering houdt in dat Driessen aan strenge 
milieueisen voldoet. Driessen hanteert een milieumanagementsysteem dat er op toeziet structureel aandacht te 
besteden aan milieu in de bedrijfsvoering. Hierbij kan gedacht worden aan het gebouw, het wagenpark en de 
leveranciers. 

Ons Goed Doel 
Sinds medio 2011 heeft Driessen in samenwerking met PSV een nieuw initiatief neergezet onder de naam: Ons 
Goed Doel. Het doelpunt van de maand van PSV wordt samen met Driessen omgezet in ons Goed Doel van de 
maand. Bij elk Goed Doelpunt van de maand doneert Driessen een bedrag van € 2.500,- aan een Goed Doel, 
gekozen door de speler die de meeste stemmen heeft gekregen voor het doelpunt van de maand.

Driessen Foundation & MVO
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De juridische structuur van Driessen B.V. ziet er als volgt uit:

 

De interne organisatiestructuur en de personele bezetting is weergegeven in het volgende diagram:

De personele bezetting is in 2012 met ruim 19% gegroeid ten opzichte van 2011. Eind 2012 bedraagt het aantal FTE 
153. Daarbij zijn de dienstverbanden van 172 werknemers omgerekend naar volledige functies van 40 uur per week.
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De belangrijkste geconsolideerde financiële gegevens en kengetallen van Driessen B.V. zijn als volgt:

 

 

Financiële informatie
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Naast het feit dat de grote omzetgroei ons bedrijf extra financiële zekerheid en stabiliteit geeft, biedt 
het ons ook volop mogelijkheden voor de toekomst. Door de enorme groei in de afgelopen jaren van 
het aantal personeelsleden is in 2012 gestart met de bouw van een nieuw pand, naast en aansluitend 
aan het bestaande gebouw. Dit pand zal in het voorjaar van 2013 opgeleverd worden. Alle overige 
investeringen zullen conform het niveau van 2012 worden voortgezet.

Ook in 2013 blijft Driessen kritisch kijken naar haar positie in de markt. Het optimaliseren van de bestaande 
diensten en het ontwikkelen en positioneren van nieuwe diensten blijft een continu aandachtspunt van een 
ambitieus bedrijf als Driessen. Qua omzetgroei wordt verwacht dat in 2013 de stijgende lijn van 2012 verder zal 
worden doorgetrokken. Hiermee verwachten we dat de omzet in 2013 ruim € 125.000.000,- zal bedragen.

Net zoals in 2012 wordt in 2013 voor de Driessen Foundation een budget vrijgemaakt voor de ondersteuning van 
zowel lokale als landelijke initiatieven op het gebied van Sport, Cultuur, Kennis en Mens en Omgeving.

Vooruitblik naar 2013 
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