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Heeft u onze Prinsjesdagspecial al gelezen? Dinsdag 
17 september was het Prinsjedag. Helaas lag dit 
magazine toen al bij de drukker en konden we er 
geen artikel meer over opnemen. Maar we hebben 
natuurlijk wel weer een speciale Prinsjesdagspecial 
samengesteld. In deze digitale uitgave staan alle 
voor u belangrijke punten samengevat op een rijtje. 
Een handige special dus die u niet wilt missen. Bent 
u niet geabonneerd op onze Goed bekend nieuws
brief en heeft u hem dus niet ontvangen? Geen 
probleem. Ga naar www.goedbekend.nl en zoek 
op Prinsjesdag. d
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Voorwoord

Passie Een mooi thema na deze zonnige zomer, nietwaar? Mooi weer geeft 
mensen extra energie en wakkert vaak enthousiasme voor bepaalde zaken 
extra aan. Wij focussen ons in deze uitgave van het magazine op passie op 
werkgebied. Voor mij persoonlijk is het geen enkel probleem om gepassioneerd 
en bevlogen aan het werk te zijn bij Driessen. Het is immers ons familiebedrijf 
waar ik met veel plezier deel van uitmaak. Dit maakt het een stuk makkelijker om 
bevlogen en betrokken te zijn. Hoe kunt u dit voor uzelf ook realiseren?

Inspiratie In het interview op pagina 8 vertelt prof.dr. Schaufeli over bevlogenheid op 
het werk. Wellicht vindt u daar het antwoord? Of in het artikel op pagina 10 waarin de 
resultaten worden gepresenteerd van een, door TNS Nipo uitgevoerd, onderzoek over passie 
onder uw vakgenoten. Kortom, genoeg mogelijkheden om inspiratie op te doen. 
Daarnaast kunt u ook nog artikelen lezen over prestatiebeloning, outsourcing in het onderwijs, 
mobiliteit bij Volckaert en nog heel veel meer!

Ik hoop dat u een passie heeft voor lezen want dit magazine staat weer bol van de artikelen die 
u hopelijk met veel plezier zult lezen. d

drs. Josine Verschuren-Driessen, hoofdredacteur Driessen PERSoonlijk
josine.verschuren@driessen.nl
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DRIESSEN - Column

DRS. JEROEN DRIESSEN 
jeroen.driessen@driessen.nl
directeur

Ik had u voor de vakantie in mijn vorige column 
‘Afstand’ een belofte gedaan: ik zou tijdens mijn 
vakantie goed nadenken over de vraag hoe wij als 
Driessen ‘professioneel en persoonlijk’ kunnen 
blijven in een tijd waarin steeds meer van onze 
diensten op afstand en online plaats vinden. Ik kan 
u verzekeren dat deze vraag mij en mijn collega’s  
de afgelopen maanden flink heeft bezig gehouden. 
In mijn geval op de camping in Frankrijk, in een 
ietwat uitgedijde vorm als gevolg van een over dosis 
barbecue. Maar ik denk dat we eruit zijn. En zoals 
zo vaak is de oplossing erg eenvoudig als je leert  
van de ervaringen die je hebt opgedaan…

Voor de zomervakantie zijn we vol trots in  
ons volledig vernieuwde bedrijfspand getrokken.  
En hoewel het natuurlijk na meer dan anderhalf  
jaar verbouwen voor een gewoontedier best even  
wennen zou kunnen zijn aan een vernieuwd onder
komen, kan ik u verzekeren dat ik me vanaf dag 1 
meteen thuis voelde. Zelfs mijn dagelijkse tosti met 
curry mis ik niet nu we een heerlijke Brasserie tot 
onze beschikking hebben. 

Gelukkig geldt dat ook voor mijn 225 collega’s 
en vele relaties en klanten die inmiddels al op 
bezoek zijn geweest. Sterker nog, het valt mij op  
dat met de realisatie van onze nieuwbouw wij veel 
beter in staat zijn om aan relaties duidelijk te maken 
waar wij echt voor staan en wat ons anders maakt 
dan andere dienstverleners. Onze kernwaarden 
‘persoonlijk en professioneel’ hebben in ons pand 
een ‘fysiek gezicht’ gekregen, wat natuurlijk veel 
beter beklijft dan woorden op een website of in een 
brochure. Wij hopen dan ook van harte dat relaties 
die op bezoek komen in Helmond, een training 
volgen of op gesprek komen voor een leuke functie 
met een goed gevoel over ons bedrijf de deur  
binnenkomen, maar met een nog beter gevoel het 
pand weer verlaten. 

Dat betekent dat wij vanaf september 2013 
een groot aantal inhoudelijke activiteiten zullen 
organiseren in ons vernieuwde pand voor onze  

relaties, klanten en flexibele medewerkers. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan Actualiteitendagen en ons 
HRM Jaarcongres op 21 november 2013 met als thema 
‘Passie’. Als u zich daar nog niet voor heeft ingeschre
ven, doe dat dan snel via www.jaarcongreshrm.nl, 
want met keynote sprekers als Erica Terpstra en 
hoogleraren Jeff Gasperz en Margriet Sitskoorn zal 
ons atrium snel vol zitten met circa 300 collega’s uit 
het veld. En mocht u zich afvragen of u ook wat te 
eten krijgt op die dag: als echt Bourgondisch bedrijf 
zal de lunch met passie verzorgd worden door  
topkok Rudolph van Veen. 

Maar wij realiseren ons dat Helmond niet het 
centrum van de wereld is, al is dat voor een Hel
monder als ikzelf af toe verleidelijk om te denken. 
Feit blijft dat het voor relaties en flexibele mede
werkers natuurlijk niet altijd mogelijk is om vanuit 
bijvoorbeeld het Hoge Noorden af te reizen naar het 
Zonnige Zuiden. Daarom openen wij in de tweede 
helft van dit jaar een aantal locaties bij u in de buurt. 
In centraal gelegen, karakteristieke en sfeervolle 
panden in Utrecht, Den Haag en Leeuwarden die 
gaan fungeren als onze ambassades in de regio. 
Locaties waar u en/of onze flexibele medewerkers 
hopelijk eens binnenwandelen voor een goed gesprek 
met een kop koffie erbij, een sollicitatiegesprek of 
een vergadering of training. 

Je kunt echter nog zo dichtbij zitten in een 
mooi pand om de hoek; het verschil wordt altijd 
gemaakt door de mensen die in dat pand werken. 
Onze collega’s dus, die iedere dag klaar staan om u 
te helpen het beste uit uzelf en uw collega’s te halen. 
Want daar draait het om bij HRM. Wij zien er naar 
uit om dit niet alleen meer vanuit ons hoofdkantoor 
in Helmond te kunnen doen, maar ook vanuit onze 
ambassades in Utrecht, Den Haag en Leeuwarden. 
En wie weet volgen er de komende jaren nog meer, 
als het u en ons helpt om onze relatie daadwerkelijk 
‘professioneel en persoonlijk’ te houden. Kunt u 
niet zeggen dat ik mijn huiswerk tijdens de vakantie 
niet serieus heb genomen, toch? d

Beloofd is beloofd
JEROEN DRIESSEN
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Voortdurend veranderende wet en regelgeving zorgt voor vele wijzigingen op het 
gebied van de personeels en salarisadministratie. Uptodate zijn is van groot belang. 
Vandaar dat in Driesssen PERSoonlijk op deze pagina praktische informatie is terug te 
vinden waar u direct mee aan de slag kunt.

SIMON ScHRAVEN 
simon.schraven@driessen.nl
salarisadviseur outsourcing

Fiscaal moment

ALGEMEEN - Salaris up-to-date

SAlARiS uP-TO-DATe

Als werkgever bent u verplicht om loonbelasting en premies volksverzekeringen in te houden op het loon 
van uw medewerkers. Alleen de vraag is op welk tijdstip u loonbelasting en premies volksverzekeringen 
moet inhouden. Dit wordt ook wel het fiscaal genietingsmoment genoemd. 

DE HOOFDREGEL VAN HET FIScALE GENIETINGSMOMENT IS ALS VOLGT:

Er moet loonbelasting en premie volksverzekering worden ingehouden op het moment waarop het loon:

1.  wordt betaald; Dit is het moment waarop de werkgever  
het loon op de rekening van de medewerker overmaakt.  
Dit is het meest voorkomende tijdstip waarop een  
medewerker loon geniet. 

2.  wordt verrekend; Hiervan is sprake wanneer met het  
loon een verschuldigd bedrag van de medewerker aan de 
werk gever wordt verrekend. Een voorbeeld: een medewerker 
ziet af van een deel van zijn brutoloon, maar hier staat een 
onbelaste vergoeding ten behoeve van een fiets tegenover. 

3.  rentedragend wordt; In fiscale zin wordt loon genoten als 
het bijvoorbeeld wordt omgezet in een rentedragende schuld. 

4.  ter beschikking wordt gesteld; Hierbij valt te denken aan 
loon in natura. Verstrekt u als werkgever een geschenk of 
personeelsfeest, dan geniet de medewerker dat loon op het 
moment dat hij het geschenk of personeelsfeest krijgt. 

5.  vorderbaar en inbaar wordt. Het loon is vorderbaar als  
de medewerker zijn loon kan opeisen. Loon is inbaar indien 
u als werkgever het loon onverwijld zou betalen indien de 
medewerker om de betaling zou vragen. Ontbreekt bij de 
werkgever de wil om te betalen of het betalingsvermogen, 
dan is het loon niet inbaar. Er is dan geen loonbelasting en 
premies volks verzekeringen verschuldigd, want het loon is 
niet vorderbaar en tevens inbaar.

Op de hoofdregel voor het inhouden van loonbelasting en premie 
volksverzekeringen zijn uitzonderingen. 
Hieronder volgt een aantal van die uitzonderingen:
•	Het genietingsmoment van fictief loon van een aandeelhouder 

met aanmerkelijk belang is het eind van het kalenderjaar of 
het moment waarop de dienstbetrekking eindigt.

•	Wanneer het in uw bedrijf gebruikelijk is om loon over 
tijdvakken van het voorgaande jaar in januari te betalen, mag 
er van de hoofdregel worden afgeweken en mag u dat loon 
nog in de laatste aangifte van het voorgaande jaar aangeven.

•	Saldering van kilometervergoedingen. Indien u de werkkos
tenregeling toepast wordt het eventueel te belasten saldo 
geacht te zijn genoten bij het einde van het kalenderjaar of bij 
het einde van de dienstbetrekking. Wanneer de werkkosten
regeling nog niet wordt toegepast, geldt de regeling van de 
vrije vergoedingen en verstrekkingen en wordt het te 
belasten saldo geacht te zijn genoten aan het eind van januari 
van het nieuwe jaar. 

•	Wanneer een directeurgrootaandeelhouder zijn loon op een 
ongebruikelijk tijdstip krijgt, dan is het genietingsmoment  
het tijdstip waarop hij normaliter zijn loon zou genieten als hij 
in reguliere dienstbetrekking was geweest. 

•	Als u nabetalingen doet, moet de loonbelasting en premie 
volksverzekeringen worden ingehouden volgens de  
hoofd regel, namelijk op het moment dat het loon wordt 
uitbetaald . Dit wordt ook de looninsystematiek genoemd. 
De nabetalingen mogen echter ook worden aangegeven in 
het tijdvak waarop de nabetalingen betrekking hebben.  
Dit noemen we de loonoversystematiek. Voorwaarden  
om deze systematiek toe te passen zijn: de nabetaling  
moet betrekking hebben op een eerder tijdvak in hetzelfde 
kalenderjaar en in voorgaande jaren was het voor u gebruike
lijk om nabetalingen aan te geven in het tijdvak waarop deze 
betrekking hebben. 

Zoals u kunt lezen is het belangrijk om het fiscaal genietingsmo
ment te bepalen. Op dat moment bent u namelijk loonheffing en 
premies volksverzekeringen verschuldigd.

Bron: Belastingdienst
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Bij het schrijven van de inleiding op het thema duik ik altijd het internet op. Even op 
Google kijken welke betekenissen het woord allemaal heeft. Deze keer aarzelde ik met 
het intypen van Passie. Ik wilde natuurlijk niet dat er bij mijn technische collega’s 
alarmbellen af zouden gaan of iets dergelijks. Gelukkig viel het reuze mee. De oorsprong 
van het woord passie ligt namelijk met name in de christelijke achtergrond, blijkt onder 
andere uit de definitie van Wikipedia: “Een passie is een verhaal, een toneelstuk, een 
muziekstuk of een beeldend kunstwerk dat het lijden van Jezus christus als uitgangspunt 
heeft. Een theatrale vorm van een passie wordt ook wel passiespel genoemd. In het 
alledaags spraakgebruik wordt het woord “passie” ook als synoniem voor “overgave” of 
“met grote inzet” gebruikt.”

Het spreekt voor zich dat in dit thema de 
‘alledaagse’ betekenis van passie wordt 
gehanteerd. In verschillende artikelen  
wordt ingegaan op passie voor het werk. 
Allereerst komt in een interview prof.dr. 
Schaufeli aan het woord. Hij is auteur van 
o.a. het boek Bevlogen op het werk en 
geeft aan hoe je bijvoorbeeld bevlogenheid 

kunt stimuleren. In het daarop volgende 
artikel geven wij een samenvatting van  
de resultaten van een onderzoek onder  
uw vakgenoten over passie en hart voor  
de zaak. Maar ook door de rest van het  
magazine blijft passie voor het werk een  
rode draad. Schijnbaar is het iets waar 
velen naar streven. Persoonlijk heb ik van  

één van mijn passies, namelijk taal, lezen  
en schrijven mijn beroep kunnen maken.  
U ook? d

PASSIE - Algemeen

“In het alledaags spraakgebruik  
wordt het woord “passie” ook  
als synoniem voor “overgave”  
of “met grote inzet” gebruikt.”

bron: Wikipedia

DRS. JOSINE VERScHURENDRIESSEN 
josine.verschuren@driessen.nl
hoofdredacteur Driessen PERSoonlijk

PASSie
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‘Een bevlogen  
persoon wordt  
meestal al snel als 
dusdanig herkend.  
Ze stralen energie  
en enthousiasme  
uit wat vaak ook  
besmettelijk werkt.’
prof.dr. Schaufeli

BevlOGen 
Het thema van deze editie van Driessen PERSoonlijk is 
Passie. Een onderwerp met veel verschillende kanten. 
Wij zoomen in dit artikel in op passie op de werkvloer, 
uiteraard niet de letterlijke variant. Ik ben het gesprek 
aangegaan met prof.dr. Wilmar Schaufeli, hoogleraar 
Arbeids en organisatiepsychologie aan de Universiteit 
Utrecht (UU), organisatieadviseur en auteur van meer 
dan 400 publicaties waaronder het Nederlandse boek 
Bevlogen aan het werk. 

Wat is bevlogenheid? Prof.dr. Schau-
feli: “Allereerst zijn er vele woorden en 
definities te bepalen voor de term bevlo
genheid. Denk bijvoorbeeld aan passie, 
vitaliteit, flow, energie, engagement en  
zo kan ik nog even door gaan. Maar om  
het wetenschappelijk te onderzoeken is 
het uiteraard noodzakelijk om een defini
tie vast te stellen en daar vanuit te gaan. 
We hebben bevlogenheid gedefinieerd op 
basis van de volgende drie componenten:
1. Vitaliteit en energie. Bevlogen mensen 

hebben veel energie, zijn krachtig en 
zetten door tot ze hun doel bereiken. 

2. Betrokkenheid. Bevlogen mensen  
voelen zich betrokken bij de organisatie, 
zijn toegewijd en enthousiast. Ook 
denken zij vooral in uitdagingen en 

gaan daar graag mee aan de slag.
3. Absorptie. Bevlogen mensen zijn zeer 

geboeid door hun werk, laten het 
moeilijk los en kunnen er dusdanig in 
opgaan dat ze de tijd vergeten.

Op basis van bovenstaande uitgangspunten 
hebben wij een vragenlijst samengesteld 
en interviews afgenomen.”

Hoe kun je als medewerker je bevlo
genheid verhogen en optimaal be
nutten in je werk? Prof.dr. Schaufeli: 
“Hierin spelen twee zaken een belangrijke 
rol. Ten eerste wie je van nature bent. Wat 
is je karakter? Als je van nature een opti
mistische, enthousiaste persoonlijkheid hebt 
dan is het makkelijker die in te zetten in je 
werk. Je kunt natuurlijk jezelf hierin wel 

aan het werk



PASSIE - Marktvisie

DRS. JOSINE VERScHURENDRIESSEN 
josine.verschuren@driessen.nl
hoofdredacteur Driessen PERSoonlijk

Prof. dr. Schaufeli is hoogleraar Arbeids en 
organisatiepsychologie aan de Universiteit 
Utrecht, auteur en organisatieadviseur. 
Wilt u meer weten over prof. dr. Schaufeli? 
Kijk dan op www.wilmarschaufeli.nl of op 
de website van zijn adviesbureau Triple i: 
www.3ihc.nl. Triple i helpt en adviseert 
organisaties bij optimale inzetbaarheid  
van hun personeel. Dat wil zeggen over 
hoe medewerkers productief, gezond, 
gemotiveerd én met plezier hun werk 
kunnen doen. Niet alleen nu maar ook in 
de toekomst.

enigszins sturen maar over het algemeen 
is dit punt wat moeilijker te beïnvloeden. 
Het tweede is de werkomgeving. Heb je 
een prettige werksituatie, afwisselend 
werk, autonomie en prettig contact met je 
collega’s dan is dat gunstig voor je bevlo
genheid. De werkomgeving is makkelijker 
te beïnvloeden. Je hebt hierin zelf een rol 
en je kunt bij je werkgever aangeven  
waar jij behoefte aan hebt.”

Is er ook zoiets als té bevlogen?
Prof.dr. Schaufeli: “Nee, ik denk het niet. 
Vaak wordt gezegd dat als iemand te  
bevlogen is dit kan leiden tot bijvoorbeeld 
een burnout. Ik heb ook als therapeut 
gewerkt en kan uit ervaring stellen dat dit 
bijna nooit gebeurt. Niet het feit dat iemand 
erg bevlogen is leidt tot burnout, dit is 
bijna altijd een veranderde werkomgeving. 
Iemand die bijvoorbeeld vol overgave heeft 
gekozen voor een baan in de gezondheids
zorg en dit jaren met veel bevlogenheid 
uitvoert, hoeft hier geen problemen van te 
ondervinden. Als die instelling vervolgens 
het beleid aanpast en het meer een pro
ductiefabriek wordt, dan ontstaan de  
problemen. Het zijn dus meestal de om
standigheden die ervoor zorgen dat een 
bevlogen persoon burnout raakt.” 

Onze lezers zijn voornamelijk  
HRM’ers in de publieke sector.  
Zij zijn dus onder andere verant
woordelijk voor het aannamebeleid. 
Hoe kunnen zij bevlogenheid  
herkennen in potentiële nieuwe  
medewerkers? Prof.dr. Schaufeli:  
“Ik denk dat dit vooral intuïtief gebeurt. 
Natuurlijk zijn er allerlei manieren om 
erachter te komen of een kandidaat beschikt 
over voldoende bevlogenheid, bijvoorbeeld 
door te vragen naar concrete gebeurte 
nissen en hoe de kandidaat daar mee om 
is gegaan. Ook een assessment kan uitkomst 
bieden. Maar voor het grootste gedeelte 
speelt intuïtie een rol. Een bevlogen persoon 
wordt meestal al snel als dusdanig herkend. 
Ze stralen energie en enthousiasme uit wat 
vaak ook besmettelijk werkt. Ik denk eigen
lijk dat het herkennen en aannemen van 
een bevlogen persoon niet zo’n probleem 
is, een grotere uitdaging zit hem in het 
vasthouden van die bevlogenheid.”

En hoe kunnen zij bevlogenheid 
stimuleren in de huidige medewer
kers? Prof.dr. Schaufeli: “Wat heel  
belangrijk is, is om te zorgen voor beteke
nisvol en afwisselend werk waarin je je 
kunt ontwikkelen. Kijk en luister naar een 
medewerker en zorg voor werk dat past 
bij de interesses en competenties van deze 
persoon. Bied bovendien een perspectief 
en houd vooral een vinger aan de pols. 
Mensen zijn namelijk continu in ontwik
keling en werk dat aanvankelijk goed bij 
een medewerker past kan twee jaar later 
niet meer geschikt voor hem/haar zijn. 
Zorg dus voor regelmatige gespreksmo
menten waarin je met een medewerker 
bespreekt hoe de zaken ervoor staan. Zoals 
ik al eerder aangaf is het namelijk een uit
daging om mensen bevlogen te houden. 
Sleutelfiguren hierin zijn de leidingge 
venden. Zij moeten ervoor zorgen dat ze 
goed op de hoogte zijn van wat er speelt 
in het team. Ook de sfeer is hierin van 
belang. Een competitieve sfeer draagt 
meestal niet bij aan de bevlogenheid van 
medewerkers. Naast het team is het ook 
goed individuele contacten te onderhouden 
met iedere medewerker. Spreek waarde
ring uit, begeleid medewerkers, help ze  
in hun ontwikkeling en ben zelf bevlogen. 
Zoals gezegd: dat werkt vaak aanstekelijk.  
Ik denk dan ook dat een goede leiding
gevende een cruciale rol speelt.”

Tenslotte moet al die bevlogenheid 
in goede banen worden geleid. Heeft 
u hier een praktische tip voor? Is er 
bijvoorbeeld een formule te noemen 
voor de mate van bevlogenheid die 
iedere persoon in een team moet 
hebben? Prof.dr. Schaufeli: “Dat is wel 
een interessante vraag. Dat zou ik graag 
eens onderzoeken. Het zou natuurlijk heel 

mooi zijn als je hiervoor iets kunt bedenken. 
Het ligt voor de hand om te stellen dat niet 
iedereen in een organisatie even bevlogen 
moet zijn. Als iedereen dat namelijk is dan 
kan het uit de hand lopen. Er moeten altijd 
kritische en wat meer behoudende types 
tussen zitten om te zorgen voor een juiste 
balans. Maar hoe die samenstelling dan 
moet zijn, moet ik je schuldig blijven. 

Wat je in ieder geval wel als organisatie 
kunt doen is kritisch kijken naar wat voor 
type organisatie je bent en daar de samen
stelling van je team op bepalen. Zo werkt 
het bijvoorbeeld bij de brandweer prima 
als je heel taakgerichte leidinggevenden 
hebt, die duidelijke bevelen geven. Er moet 
immers snel worden gehandeld. Op een 
Universiteit werkt dit weer averechts en 
inspiratie remmend. Voor zorginstellingen, 
waar behoorlijk veel burnouts voorkomen, 
is het van belang niet uit het oog te ver
liezen waarom medewerkers hebben geko
zen voor werken in de zorg. Daar je beleid 
op aanpassen kan veel problemen voor
komen. Gemeentes kunnen de bevlogen
heid van hun medewerkers stimuleren  
door te streven naar een servicegerichte 
organisatie waar mensen graag voor werken. 
Maar waar het uiteindelijk allemaal op neer 
komt is dat het allerbelangrijkste is dat 
mensen doen wat bij ze past. Als dat het 
geval is, en hun karakter erbij past, dan 
komt de bevlogenheid vanzelf” d
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PASSIE - Visie Driessen

Hart. Een simpel woord met meerdere betekenissen. Uiteraard is het één van de 
belangrijkste organen in ons lichaam die ons bloed letterlijk sneller doet kloppen. 
Daarnaast staat het woord ‘hart’ voor toewijding, betrokkenheid en passie voor 
bepaalde onderwerpen. Een derde betekenis die we aan het woord ‘hart’ kunnen 
geven is een belangrijke centrale locatie waar diverse zaken samenkomen.

De ideale locatie? Als we de drie ge
noemde betekenissen over elkaar heen 
leggen, dan zou je het woord ‘hart’ uit 
kunnen leggen als: een centrale plek waar 
zaken samen komen en er met toewijding 
en betrokkenheid aan bepaalde onder
werpen wordt gewerkt die het bloed  
sneller laten stromen. Dat lijkt een ideale 
locatie die misschien iets te mooi is om  
waar te zijn, maar toch vervullen veel  
organisaties in de publieke sector een  
dergelijke rol. Of het nu gaat om een ge
meentekantoor, zorginstelling, theater of 
onderwijsinstelling, het zijn allemaal plaatsen 
waar mensen samenkomen en vaak op basis 
van sterke idealen aan het werk zijn. Deze 
organisaties vormen daarmee allemaal een 
(lokaal) hart voor de publieke zaak. 

Onderzoek Mensen maken de publieke 
sector en geven invulling aan het ‘hart’ 
voor de publieke zaak waar ze aan de slag 
zijn. Dat deze werkenden in de publieke  
sector zelf hart voor de zaak hebben in  
de vorm van toewijding, betrokkenheid  
en passie is van doorslaggevend belang  
om als organisatie hart voor de publieke 
zaak te slagen. Er is één groep profes
sionals die zich dagelijks met mens en  
organisatie bezig houdt en van elk hart  
voor de publieke zaak een succes wil  
maken. Dat zijn de HRM’ers en HRM
verantwoordelijken in de publieke sector. 
Wij hebben samen met TNS Nipo meer dan 
350 personen uit die groep ondervraagd 

over zaken als de keuze voor de publieke 
sector, de rol van HRM en het hart voor  
de zaak dat collega’s hebben binnen hun 
eigen organisatie. Het complete onderzoek  
presenteren we in onze nieuwe publicatie 
‘Hart voor de publieke zaak’ tijdens de 
opening van onze nieuwe Driessen locaties 
in Nederland. In dit artikel vindt u alvast 
een klein voorproefje van de onderzoeks
resultaten. We schetsen op basis van de 
onderzoeksresultaten een kort beeld van 
de HRM’ers in de publieke sector.

Bewuste keuze voor HRM? De keuze 
om HRM’er te worden lijkt bij een groot 
aantal mensen een keuze te zijn die op 
toeval gebaseerd lijkt te zijn. Een derde  
van de ondervraagden geeft aan toevallig  
in de HRMfunctie gerold te zijn. Als we 
verder kijken dan de algemene resultaten 
dan blijkt er wel een verschil te zijn tussen 
verschillende generaties bij de keuze om  
HRM’er te worden. Jonge HRM’ers tot  
de 30 jaar hebben vooral voor het HRM 
vak gekozen als logisch gevolg van hun 
opleiding. De generatie daarna in de leef
tijd tussen de 30 en de 40 jaar heeft met 
name voor het HRMvak gekozen omdat 
men graag met mensen wilde werken. 
Vooral de twee generaties die daarna komen 
(5059 jaar en 60 jaar en ouder) zijn meer 
door toeval in het HRMvak beland.

Man (m/v) in the middle… HRM’ers 
staan graag midden in de organisatie. Twee 

op de drie ondervraagden geeft aan graag 
als een spin in het web te willen fungeren 
met veel contacten in de organisatie. Slechts 
weinigen zien een HRMfunctie waarbij 
ze op abstract niveau het HRMbeleid voor 
de komende jaren bepalen als een ideale 
baan. Gemiddeld bij slechts 1 op de 8  
ondervraagden gaat daar het hart sneller 
van kloppen.

Prettige uitdaging HRM’ers in de  
publieke sector zien hun dagelijks werk 
veelal als een prettige uitdaging. Bijna 60% 
van de mannen en net geen 70% van de 
vrouwen waardeert zijn/haar baan op die 
manier. Een kleine 20% ziet zijn of haar 
werk vooral als een noodzaak om in het 
salaris te voorzien. Negatieve associaties 
met de huidige baan zijn beperkt. Gemid
deld ziet slechts 4% van de ondervraagden 
de huidige baan vooral als een dagelijkse 
druk op de schouders. Wat daarbij opvalt 
is dat met name jongere HRM’ers (tot 30 
jaar) het vaak zwaarder hebben dan hun 
collega’s die de dertig al gepasseerd zijn. 
Gemiddeld ervaart 1 op de 8 (12%) van  
de HRM’ers onder de 30 jaar zijn of haar 
baan als een dagelijkse last die ze met zich 
meedragen. 

Maatschappelijk belang De opbrengs
ten van de al dan niet prettige uitdaging 
mogen er zijn volgens veel ondervraagden. 
De helft geeft aan dat zijn of haar dage
lijkse inspanningen een tevreden gevoel 

Een hart 
gemaakt door mensen
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met zich meebrengt omdat het geleverde 
werk iets bijdraagt aan de maatschappij. 
Binnen zorg & welzijn is deze overtuiging 
nog wat sterker want daar heeft bijna 60% 
een tevreden gevoel vanwege de bijdrage 
aan de maatschappij. Na het tevreden  
gevoel ziet gemiddeld iets meer dan 4 op 
de 10 HRM’ers de opbrengsten van zijn/
haar werk vooral terug in de vorm van  
een organisatie die door de geleverde 
inspanningen beter loopt. Deze organisa
tie optimalisatie wordt binnen de overheid 
als sterkste ervaren. Minder positieve  
ant woorden werden ook gegeven, gemid
deld ziet een bescheiden 6% een berg 
ongelezen emails en terugbelverzoeken 
of de neiging om de klok vooruit te zetten 
naar 17.00 uur als voornaamste resultaat 
van de verrichte arbeid.

Belangrijke belemmering “Wat houdt 
u tegen in de uitvoering van uw werk?” 
Gelukkig beantwoordde bijna 60% van de 
respondenten deze vraag met “niets. ” Als 
de HRM’er in de publieke sector wel iets 
in de weg zit om zijn/haar werk goed uit 
te voeren dan wordt de eigen leidingge
vende als eerste genoemd. Daarna volgt 
pas de eigen persoonlijkheid. Er lijkt een 

Mensen maken de  
publieke sector en geven  

invulling aan het ‘hart’  
voor de publieke zaak  

waar ze aan de slag zijn.

bijzondere overgang te zitten tussen twee 
leeftijdscategorieën die we ondervraagd 
hebben. Bij HRM’ers tot de 30 zoeken de 
belangrijkste belemmeringen voor de  
uitvoering van hun werk vooral bij zichzelf, 
gebrek aan motivatie en specifieke kennis 
worden in deze groep veel genoemd. Dat 
is waarschijnlijk ook de oorzaak dat het 
merendeel nog steeds voor de huidige baan 
zou kiezen. Het achterblijven van verwach
tingen en belangrijke belemmeringen 
worden toegeschreven aan het eigen func
tioneren. Is de HRM’er de 30 gepasseerd 
dan lijkt het zelfvertrouwen ineens sterk 
toe te nemen, want bij die groep vormen 
de collega’s de belangrijkste belemmering 
om het werk goed uit voeren. De groep in 
de leeftijd tussen de 30 en 40 twijfelt  
sowieso van alle leeftijdscategorieën het 
minste aan zichzelf. Als we op sectorniveau 
de resultaten van het onderzoek bekijken 
dan zien we dat vooral HRM’ers in het 
onderwijs twijfelen aan hun eigen ken
nisniveau. 

Betrokkenheid Als de baan over het 
algemeen bevalt zal de betrokkenheid bij 
de organisatie ook wel hoog scoren. Deze 
aanname blijkt in de praktijk juist te zijn. 

Meer dan 9 op de 10 ondervraagden voelt 
zich betrokken of zeer betrokken bij de 
organisatie waar ze werkzaam zijn. De 
sector overheid laat daarbij naar verhouding 
een lagere score zien. 1 op de 6 HRM’ers 
voelt een matige betrokkenheid of zich 
helemaal niet betrokken bij de organisatie. 
Gemiddeld is dit in de andere sectoren 
binnen de publieke sector slechts bij 1 op 
de 14 HRM’ers het geval.

Op basis van de eerste resultaten lijkt  
het meer dan goed te zitten met het hart 
voor de (publieke) zaak van de HRM’ers 
binnen de publieke sector. Bent u benieuwd 
naar het complete onderzoek, waarbij we  
nog verder in gaan op de rol van HRM en  
diverse organisaties uit de publieke sector 
aan het woord laten? Vraag dan een gratis 
exemplaar aan van het boek ‘Hart voor de 
publieke zaak’ op www.driessen.nl/hart. d



Sonja vertelt dat er vanuit de organisatie 
behoefte was aan strategische personeels
planning. Zij hebben er voor gekozen om een 
rekenmodel te laten ontwikkelen waarmee 
de kwantitatieve kant in beeld is gebracht. 
Daarnaast zijn tijdens workshops de kwa
liteiten van medewerkers in beeld gebracht 
en werd een beweging op gang gebracht 
met als doel de medewerkers op die plek in 
de organisatie te laten komen die het meest 
aansluit bij hun talenten en kwaliteiten.

Talent spotten Vanuit die gedachte zijn 
er aan alle afdelingen workshops aange
boden met als thema: “talent spotten”. 
Sonja heeft al deze workshops begeleid 
en vertelt dat dit nog meer resultaat heeft 
opgeleverd dan ze van tevoren had kunnen 
denken. Ze geeft aan dat alle medewerkers 
een huiswerkopdracht hebben meegekre
gen. De opdracht hield het volgende in: 
“Neem iets mee waarin jij talent ziet en 
vertel hierover aan je collega’s tijdens de 
workshop. Dit kan een voorwerp zijn of 
een verhaal, een talent van jezelf of iets 
wat je in een ander ziet.”

Medewerkers leerden elkaar hierdoor beter 
kennen, ze ontdekten kanten van elkaar die 
ze nog niet eerder hadden gezien. En het 
blijkt echt zo te zijn dat iedereen talenten 
heeft. Daar wordt nu met elkaar over door
gepraat. De managers hebben met hun 
eigen team meegedaan aan de workshop.

Tijdens de workshops vulden de deelnemers 
in twee of drietallen een kwadrant in dat 
betrekking had op het inzetten van talent. 
Uit het kwadrant komt naar voren welke 
talenten er al worden ingezet, welke ta
lenten aanwezig zijn maar nog niet worden 
benut, wat de zwakke kanten zijn van mede
werkers en wat aangeleerd gedrag is. 

Deze resultaten zijn vervolgens gebruikt 
tijdens de functioneringsgesprekken,  
waarbij er vooral aandacht is besteed aan 
de onbenutte talenten en de talenten die 
al worden ingezet. In een gesprek met de 
manager en medewerker wordt besproken 
of de medewerker op de juiste plek zit bin
nen de organisatie of juist niet. Sonja geeft 
aan dat dit vanuit een positieve gedachte 

gebeurt. Niet zozeer of iemand wel of niet 
functioneert, maar of er andere mogelijk
heden zijn waardoor iemand beter tot zijn 
of haar recht komt. Door het invullen en 
bespreken van de kwadranten wordt een 
verbinding gemaakt tussen kwaliteit en de 
passie van die medewerker. Welke dingen 
kun je goed en waar krijg je energie van? Dat 
zijn niet altijd dezelfde dingen. Sommige 
dingen kun je goed omdat je ze hebt aan
geleerd, maar dat zijn niet vanzelfsprekend 
de dingen waar je ook je energie uit haalt. 

De passie voor het vak Ivar is een typisch 
voorbeeld van een medewerker met  
passie voor zijn vak. Hij vertelt hoe de 
gedachte van de organisatie om gebruik  
te maken van talenten van medewerkers 
voor hem heeft uitgepakt in de uitvoering 
van zijn functie. 

Hij heeft een technische opleiding als  
bouwkundig ingenieur. Hij voert de  
WABOwetgeving uit. De WABO staat 
voor Wet Algemene Bepalingen Omge
vingsrecht. In het verleden werden er voor 

Bij de gemeente Bunnik vinden ze het belangrijk dat medewerkers datgene doen waar ze 
plezier aan beleven en waar ze goed in zijn. Dit alles vanuit de gedachte dat dit bijdraagt 
aan een positief werkklimaat binnen de gemeente, met als gevolg dat het ook een positief 
effect heeft op de kwaliteit van de dienstverlening en de klanttevredenheid. Sonja Mäkel 
(coördinator/beleidsmedewerker afdeling P&O) en Ivar de Gier (WABOcoördinator) 
vertellen beiden op gepassioneerde wijze hoe zij dit ervaren vanuit hun functie binnen 
de gemeente Bunnik. 

 Werken vanuit e 
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allerlei verschillende zaken verschillende 
vergunningen afgegeven. Deze moesten 
allemaal apart worden aangevraagd en 
inwoners waren er zelf verantwoordelijk 
voor dat ze alle benodigde vergunningen 
hadden die nodig waren. Nu ligt de coör
dinatie bij de gemeente. Als voorbeeld 
noemt hij een agrariër die een bouwver
gunning aanvraagt. Er komen veel aspecten 
bij kijken naast de goedkeuring van de 
bouwtekeningen, zoals een bodemonder
zoek en een onderzoek naar beschermde 
diersoorten op het grondgebied waar de 
bouw plaats gaat vinden.

Vaktechnische kennis in combinatie 
met persoonlijke interesse Naarmate 
hij langer in zijn vak werkzaam was, ont
dekte hij dat de bouwtechniek hem minder 
begon te boeien. Sleur kon het niet worden 
genoemd, maar de technische uitdagingen 
werden minder naarmate de ervaring toe
nam. Tegelijkertijd miste hij het contact met 
mensen. Sinds de invoering van de WABO 
kan hij zijn hart ophalen wat dat betreft. 
Neem bijvoorbeeld de aanvraag voor een 
vergunning voor een waterliniemuseum 
bij Fort bij Vechten. Hier kan hij niet alleen 
zijn technische kennis kwijt, maar ook zijn 
passie als het gaat om interesse in archeo
logie en de geschiedenis van de omgeving 
waar hij woont en werkt. Tijdens het gesprek 
wordt hij steeds enthousiaster en ineens 
zie ik wat Sonja bedoelt. Dit is inderdaad 
een medewerker met passie voor zijn vak 
en dat straalt hij op allerlei manieren uit. 
Hij wijst het gebied aan op de kaart en heeft 
een heel pakket met tekeningen bij zich 
waarop hij van alles aanwijst. 

Ivar vertelt dat bij de beoordelingen van 
de vergunning voor het waterliniemuseum 
verschillende aspecten meespelen. Er is 
kostbaar archeologisch materiaal aanwezig 
waardoor dit gebied een rijksarcheologisch 
monument is. Daarnaast is er unieke flora 
en fauna aanwezig. Allemaal redenen 
waar om er in bepaalde stukken grond niet 
mag worden gegraven. Tegelijkertijd is een 
deel van de grond ernstig verontreinigd, 
waardoor er wel een noodzaak is om het 
af te graven. En ook voor de bouw van het 
museum zelf moet worden gegraven.  
Zaken die allemaal onderdeel uitmaken 
van de voorwaarden om de juiste vergun
ningen voor de bouw van het museum te 
kunnen realiseren, maar tegelijkertijd in 
strijd zijn met elkaar. Dit is een puzzel die 
moet worden opgelost. 

Samenwerking met de klant Hij hanteert 
de filosofie om veel meer gezamenlijk 
(klant en ambtenaar) het vergunnings
proces te doorlopen. Zodat de klant de 
vergunning krijgt die hij echt nodig heeft en 
niet langer meer een vergunning waarvan 
de gemeente denkt dat hij die nodig heeft. 
Dit houdt in dat er wordt gedacht vanuit 
een wenselijk eindpunt. Je kunt dit ook 
vertalen naar de organisatorische doelstel
lingen van de gemeente Bunnik, het denken 
vanuit de klant. De klant is immers vrijwel 
altijd het eindpunt van de gemeentelijke 
dienstverlening. Terwijl het vergunnings
proces loopt, wordt alles geregeld, mits 
het een haalbaar doel is. Als er dan zaken 
bijgesteld of opgelost moeten worden, 
wordt dat meteen meegenomen in de 
procedure. Ivar kan door deze manier van 
werken zijn passie en liefde voor de omge
ving tot uiting brengen en het doet recht 
aan de doelstellingen van de gemeente dat 

de klant centraal staat. Vanaf het begin 
wordt er samengewerkt met de klant en 
de collega’s om het gewenste eindresultaat 
te behalen. Er is veel ruimte voor mede
werkers om de dienstverlening en zichzelf 
te ontwikkelen en klanten zijn over het 
algemeen heel tevreden over deze vorm 
van dienstverlening.

Op deze manier vertelt Ivar over zijn passie 
en zijn interesses en niet over een ‘saaie’ 
wet, genaamd de WABO. Zijn gezicht 
erbij en de enthousiaste wijze waarop hij 
het vertelt maakt het verhaal helemaal af. 
Dat hier sprake is van een gepassioneerde 
medewerker, daar bestaat geen enkele 
twijfel over. d
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ALGEMEEN - Prestatiebeloning: een extraatje of een recht?

Met prestatiebeloning probeert men het gedrag van medewerkers in de juiste richting 
te sturen door hun prestaties te koppelen aan hun loon. Prestaties, resultaten, functioneren, 
inzetbaarheid, ontwikkeling en marktwaarde zijn factoren die van invloed zijn. Dat kan op 
diverse niveau’s, zoals organisatie, afdelings, team en individueel niveau. In de private 
sector is al veel ervaring opgedaan met prestatiebeloningen op individueel niveau.  
Hoe zit dit in de publieke sector? Momenteel is er binnen de publieke sector een cultuur 
waarbij de jaarlijkse periodiek als een recht wordt ervaren, ongeacht het functioneren. 
De jaarlijkse toekenning van periodieken zou ook aan de geleverde prestatie gekoppeld 
kunnen worden. Een andere optie is om een deel van het huidige loon variabel te maken. 

Prestatiebeloning: 
een extraatje 
of een recht?
Een stukje geschiedenis De geschiede
nis van beloningsvormen in Nederland 
wordt vóór de Tweede Wereldoorlog  
gekarakteriseerd door stukwerk en werken 
op basis van kwalificatiebeloning; een 
verschillend uurloon op basis van ver
schillen in ervaring. 

Na de Tweede Wereldoorlog komt func
tiebeloning, op basis van functiewaardering 
en werk of functieclassificatiesystemen, 
volgens het principe ‘gelijk loon voor ge
lijk werk’ centraal te staan. Vanaf 1998 past 
Nederland vormen van prestatiebeloning 
op grotere schaal toe. Werkgevers oefenen 

druk uit vanuit drie soorten argumenten: 
financiële argumenten, arbeidsmarkt
argumenten en motivatie argumenten. 
Financiële argumenten stellen dat flexi
bele beloning de mogelijkheid biedt om 
de arbeidskosten mee te laten bewegen 
met veranderende marktsituaties. Arbeids

Momenteel is er  
binnen de publieke  
sector een cultuur  

waarbij de jaarlijkse  
periodiek als een recht 

wordt ervaren, ongeacht 
het functioneren. 
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marktargumenten hebben ook een finan
cieel karakter. Bij krapte op de arbeidsmarkt 
kan er bovenop de in de cAO vastgelegde 
loonschalen tijdelijk een arbeidsmarkt
toeslag of individuele toeslag worden  
ingezet om medewerkers te werven of  
te voorkomen dat ze naar een andere  
werkgever gaan. Het derde argument is 
dat individuele flexibele beloning mede
werkers stimuleert tot maximale inzet, 
ontwikkeling en prestatie. 
 
In het nieuws Resultaatafhankelijke  
beloning ofwel prestatiebeloning van  
topmanagers is de afgelopen jaren, en 
vooral sinds de financiële crisis veel in  
het nieuws geweest. Ieder jaar geeft de 
openbaarmaking van de jaarrekeningen 
van (semi)publieke instellingen weer  
aanleiding tot rumoer. De hoogte van  
eenmalige beloningen in de publieke sector 
is onder andere daarom per 1 januari 2013 
gemaximaliseerd in de Wet normering 
bezoldiging topfunctionarissen publieke 
en semipublieke sector. Artikel 2.11 vertelt 
ons: “Partijen komen geen winstdelingen, 
bonus-betalingen of andere vormen van 
variabele beloning overeen, tenzij die over-
eenkomst betrekking heeft op bij of krachtens 
algemene maatregel van bestuur bepaalde 
uitzonderingen”. Deze wet geldt voor  
topfunctionarissen, dus voor het overige 
personeel kunnen er wel regelingen in de 
cAO worden vastgelegd.

cultuuromslag Prestatiebeloning ver
eist een grote cultuuromslag binnen de  
publieke sector. Huidige cAO’s bieden op 
dit moment al ruimte om prestaties te  
belonen, echter wordt dergelijke ruimte 
weinig benut. Binnen de publieke sector 
heerst immers een cultuur waarbij de  
jaar lijkse periodiek als een recht wordt 
ervaren, ongeacht het functioneren. Wan
neer de beloningssystematiek verkeerd of 
onvoldoende transparant wordt ingevoerd 
zal de weerstand onder ambtenaren groot 
zijn. Prestatiebeloning is maatwerk.

Individualisme of collectivisme? Er 
zijn aanwijzingen dat belonen op team
niveau beter werkt omdat dit minder tot 
jaloezie leidt en het moreel op de werkvloer 
hoog houdt. Nadelen zijn echter dat ze 
leiden tot freeridergedrag van mede wer
kers die zich te weinig inspannen en pro
fiteren van het werk van anderen in hun 
team. Teambeloning is daarom vooral 
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De werkgever moet ten eerste ervoor 
zorgen dat de criteria waaraan voldaan 
moet worden om een uitstekende beoor
deling te krijgen duidelijk zijn. Zorg dus 
voor een concrete, inzichtelijke en trans
parante vaststelling van prestaties. creëer 
maximaal draagvlak bij de medewerkers, 
door goede interne communicatie en 
ruimte te bieden aan medewerkers voor 
eigen inbreng. Ook is tussentijds evalueren 
voor de medewerker gewenst, zodat een 

negatieve beoordeling geen onverwachte 
verrassing is. Daarnaast is het voor de or
ganisatie een belangrijke afweging of de 
resultaatafhankelijke beloning proportio
neel gemaakt wordt, of dat het een alles  
of nietsbeleid is. 

Ten slotte is het verstandig om vriendjes
politiek te voorkomen door functionerings 
en beoordelingsgesprekken ten grondslag 
te leggen aan prestatiebeloning.

PRAKTIScHE TIPS BIJ DE INVOERING VAN PRESTATIEBELONING

geschikt voor kleinere teams met veel 
communicatie over en weer en onder linge 
sociale controle.

Individueel belonen past beter bij de  
ontwikkeling van het individualisme  
binnen onze samenleving. Individualisme 
vraagt om meer op maat gesneden arbeids
voorwaarden, zoals individuele prestatie 
belo ning. Prestatiebeloning doet recht aan 
verschillen in inzet, kwaliteiten en re sultaten 
van individuele medewerkers. Beloningen 
die passen bij de prestaties van de indivi
duele medewerker zijn een belangrijke  
motivator die de tevredenheid bevordert, 
omdat men zich gewaardeerd voelt. Als 
mogelijke nadelen wordt verhoogde werk
druk bij kwantitatieve meting genoemd, 
maar ook het ontstaan van concurrentie 
tussen interne collega’s ten kosten van de 
samenwerking.

Invloed van de financiële crisis Zoals 
de crisis pijnlijk duidelijk heeft gemaakt, 
kan de positie van bedrijven van het ene 
op het andere jaar plotseling (radicaal) 
veranderen. Om op deze veranderingen te 
kunnen inspelen, is een flexibele belonings
strategie wenselijk. Met deze strategie kan 
de beloning worden aangepast voor de 
diverse ontwikkelingsstadia die bedrijven 
op economisch vlak doormaken.

Wat in andere landen al langer gangbaar 
is, lijkt in Nederland door de crisis ook 
langzaam op te komen: demotie (ofwel 
salaris verlaging) voor oudere medewerkers. 
Inmiddels bestaan er volgens het minis terie 
van Sociale Zaken in Nederland 28 cAO’s 
waarin demotieafspraken zijn gemaakt.  
Op die manier proberen ze ontslagen of 
een faillissement te voorkomen. Demotie 
hangt ook samen met prestatie, aangezien 

in vele onderzoeken wordt beweerd dat 
oudere medewerkers minder productief 
zijn dan jongeren. Daarnaast zijn ouderen 
veel duurder dan jonge medewerkers.

Praktijkervaring van prestatiebe 
loning Uit onderzoek van FNV Bondge
noten blijkt dat mannen vaker vinden dat 
hun eigen loon meer afhankelijk van hun 
eigen prestaties zou moeten zijn dan  
vrouwen, en ouderen weer vaker dan  
jongeren. Ook laagopgeleiden staan meer 
open voor prestatiebeloning dan hoger 
opgeleiden. Evenals medewerkers met  
een lager jaarinkomen afgezet tegen  
collega’s met een hoger jaarinkomen. 

Medewerkers bij wie de beloning afhan
kelijk is van het functioneringsgesprek 
vinden juist vaker dat hun eigen loon  
meer prestatieafhankelijk zou moeten zijn.  
Daarentegen denken medewerkers die een 
resultaatafhankelijke bonus, winstdeling 
of aandelenopties krijgen minder vaak  
dat hun eigen loon meer van hun eigen 
prestaties zou moeten afhangen. d

Bronnen:
•	M. van Klaveren en K. Tijdens (UvA) in opdracht 

van FNV Bondgenoten (2008), Flexibele  
beloning in Nederland

•	Mr. M.C.T. Burgers, Wetsvoorstel WNT werpt 
haar schaduw vooruit

•	Prof. dr. J. Theeuwes, Prikkels voor productiviteit 
•	FNV Bondgenoten, Prestatiebeloning/Resultaat 

afhankelijke beloning (RAB)
•	De Telegraaf en Het Financieel Dagblad
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Er is niets mooiers dan passie te zien en te  
ondergaan, het vervelende is dat voor onze  
mannen er altijd wat tegenover moet staan. 

De Driessen Foundation is donateur van de Jane 
Goodall Instituut. Wij hebben een aap geadop
teerd en iedere editie van het magazine geeft 
deze chimpansee, die we Driesje hebben gedoopt, 
haar visie op de verschillende thema’s. 

Meer over dit goede doel en de andere initia
tieven van de Driessen Foundation leest u op 
www.driessen.nl/mvo. 

DRIESJE

Hujambo rafiki (hallo vriend)

Passie Het kriebelt al dagen in mijn lijf en het zitten 
wordt ook al moeilijker. Het is duidelijk dat de  
mannen ook weer anders op me reageren. Ze  
hebben aandacht, interesse, ze zijn beschermend, 
delen eten, vlooien me uren en lopen zich uit te 
sloven: ze hebben eindelijk weer eens passie voor me. 

Maar wat wil je, mijn achterste is bijna tot maxi
male proporties gezwollen en op het maandelijkse 
hoogtepunt. Nog een paar dagen dan is er de eisprong 
en dat heeft z’n uitwerking op de kerels. Ik zou  
willen dat ze het hele jaar zoveel passie zouden  
tonen, maar ja ik zie het niet zitten om het hele  
jaar met zo’n enorme meloen aan mijn kont rond  
te lopen. 

Weet je muzungu, er is niets mooiers dan passie 
te zien en te ondergaan, het vervelende is dat voor 
onze mannen er altijd wat tegenover moet staan. In 
hun kindertijd kunnen ze urenlang met totaal  
zinloze dingen bezig zijn, maar ik vind het heerlijk 
om dan naar ze te kijken: hoe ze spelen, klungelig 
proberen noten te kraken, insecten onderzoeken, 
nesten bouwen, vogels ontleden en proberen  
vrouwen te versieren. Maar als ze dan volwassen 
worden lijkt het wel of al die onzinnigheid verdwijnt 
en hun belangrijkste dagbesteding naar elkaar  
staren is geworden. Ze lopen achter elkaar aan, 
imponeren wat, gaan af en toe op jacht, maar de 
grenzeloze aandacht voor iets is verdwenen. Nou 
ja, totdat ik weer mijn maandelijkse zwelling heb 
en dan is er weer vier dagen grenzeloze aandacht. 
Wat verlang ik er dan naar om die kinderlijke  
passie te zien.

Soms observeer ik de mensen hier in ons 
oerwoud en ik verdeel ze in drie groepen. 
Er zijn de witte mensen die strompelend, bijna hun 
nek brekend alles fantastisch vinden en met glazige 
ogen verliefd om zich heenkijken. Zij hebben  
passie voor alles wat ze hier zien en vinden alles 
geweldig totdat ze honger krijgen en hun lunch
pakket belangrijker wordt of totdat hun schoenen 
in de modder blijven steken.

Dan zijn er de onzichtbare mensen die niet in 
staat zijn om met hun handen en tanden te jagen en 

in de schemering ons gebied binnendringen en 
overal vallen zetten om medebewoners te vangen. 
Zij worden elke dag wakker om geld te verdienen 
door ons bos leeg te roven.

En dan zijn er de groene mensen die de vallen 
weer weghalen, de onzichtbare mensen proberen 
te verdrijven en de witte mensen een beetje onder 
controle houden. Zij zijn elke dag bezig ons te  
beschermen, lopen uren door het oerwoud, soms 
slapen ze hier en maken ruzie met de onzichtbare 
mensen. In hun gedrag herken ik onze kinderen: 
grenzeloze aandacht voor iets zonder dat er meteen 
iets tegenover staat. Zij worden wakker voor hun 
passie: ons te beschermen.

Nu een vraag aan jou muzungu: 
Waarom word jij morgen wakker? Om geld te  
verdienen of je passie te leven?

En laten we eerlijk zijn: passie is overal nodig 
anders komen er nooit meer kleine chimpansees, 
haha. d
 
Hakuna Matata
Driesje*

DRIESSEN - Column

* De column van Driesje wordt geschreven door bioloog Patrick van Veen
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Hujambo rafiki (hallo vriend) Goed  
bekend
met ‘De theorie (onder andere warenkennis) is het  

fundament voor een goede praktische uitvoering.’
Rudolph van veen

DRIESSEN - Goed bekend met

naam:
Rudolph van Veen 
leeftijd:
46 jaar
Beroep:
Meesterkok / 
Meesterpatissier
Hobby’s:  
Koken , bakken, wijn, 
tafelen, reizen, 
shoppen, muziek  
(vinyl draaien op mijn 
houten pickup)

Waar kennen we u van?
24Kitchen

Theorie of praktijk?
Dat is als peper en zout, het een kan niet zonder het 
andere. De theorie (onder andere warenkennis) is 
het fundament voor een goede praktische uitvoering.

einzelgänger of teamspeler? 
Teamspeler met een hoge mate van emotionele  
mobiliteit.

vaste beloning of prestatiebeloning? 
Dat kan mij eerlijk gezegd niets schelen. Beloning is 
niet mijn motivator, en is dat ook nooit geweest.

Resultaat telt of het gaat om de weg ernaar toe? 
Ik vind het beide belangrijk en vind het onnodig  
te kiezen.

Personeel: lust of last? 
Een uitdaging.

uitbesteden of zelf doen? 
Het ligt er aan waarover het gaat. Wat je zelf goed 
kunt doe je zelf en wat een ander beter kan besteed 
je uit. 

Grootste succes? 
24Kitchen

Grootste misser? 
Food & Fit, omdat de producent niet oprecht was 
geïnteresseerd in het programma zelf.

Waar wordt u heel blij van? 
Koffie met gebak.

Waar wordt u heel kribbig van? 
Rommel, troep en criminaliteit.

Waar bent u over 5 jaar? 
Met 24 Kitchen in 20 landen!

Spreuk van de dag? 
‘All you eat is ....love!’

Koken of consumeren? 
Alletwee natuurlijk! d

Passie voor eten: een welbekend fenomeen. Meesterkok én meesterpatissier  Rudolph van 
Veen heeft van dit fenomeen zijn beroep gemaakt. Al jarenlang kookt en bakt hij op 
topniveau zowel nationaal als internationaal. Rudolph kookt inmiddels alweer jaren op 
televisie en is inmiddels uitgegroeid tot één van de bekendste televisiekoks van Nederland. 
Voor de internationaal succesvolle zender 24Kitchen neemt Rudolph verschillende pro
gramma’s voor zijn rekening. Tijdens ons jaarcongres HRM is hij op bekend terrein en 
neemt hij de lunch voor zijn rekening maar nu is het de hoogste tijd voor een compleet 
andere kost: onze inmiddels goed bekende vragen. 
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Een tweede visie ziet outsourcing vooral 
als ‘HR cost cutter’. Outsourcing wordt dan 
in één adem genoemd met vermindering 
of de afbouw van ondersteunende functies 
die op het eerste zicht weinig directe toe
gevoegde waarde creëren. Het voornaam
ste motief van outsourcing is dan het streven 
naar maximale kostenbesparing. Dit is de 
visie die in de HR doemscenario’s overheerst 
en uitbesteding als bedreiging ziet.

Hoewel dit soms weleens zo lijkt is outsour
cing al lang geen nieuw fenomeen meer. 
Organisaties stellen zichzelf al decennia de 
vraag of zij de uitvoering van met name 
ondersteunende bedrijfsfuncties zelf willen 
uitvoeren of uitbesteden. Schoonmaak, 
IcT, catering en gebouwbeveiliging zijn 
bekende voorbeelden van activiteiten  
waarvan eenieder het al lang vrij “normaal” 
vindt dat deze op de markt worden inge
kocht. Ten aanzien van de HRfunctie lijkt 
de uitbestedingstrend met name het laat
ste decennium aan kracht te winnen. Be
langrijkste motief daarbij is de druk op  
HR om bij te dragen aan kostenreductie, 
schaalvergroting en de toenemende com
plexiteit van de regelgeving rond HR.  
Maar ook de taakverbreding van HR heeft  
ongetwijfeld invloed.

Outsourcing in het onderwijs Binnen 
de sector onderwijs is outsourcing met 
name een thema binnen het primair en 
voortgezet onderwijs. Dat lijkt vooral te 

Al enige jaren woedt in de HRvakliteratuur een forse discussie over nut en noodzaak 
van outsourcing van HR. Een eerste visie hanteert het uitgangspunt dat HRoutsourcing 
vooral kansen creëert. Outsourcing maakt ruimte voor meer strategische en tactische 
HRbijdragen en laat voor organisaties een sterkere focus op kernactiviteiten toe.  
Zo zou het ousourcen van operationele activiteiten er voor kunnen zorgen dat de  
HRfunctie tijd en middelen kan vrijmaken om een meer strategische en waarde
toevoegende rol te vervullen. Bovendien kan outsourcing de professionalisering van 
bepaalde HRactiviteiten ten goede komen. 

maken te hebben met schaalgrootte en 
beschikbare capaciteit. Organisaties in het 
PO en VO noemen als belangrijkste motief 
om operationele HRtaken uit te besteden 
de toegang tot specialistische kennis. In de 
eigen organisatie blijkt onvoldoende kwa
litatieve dan wel kwantitatieve capaciteit 
beschikbaar om de deskundigheid op het 
gebied van personeels en salarisadmini
stratie op peil te houden. In toenemende 
mate wordt echter ook kosten en tijdsbe
sparing als argument meegenomen in de 
overweging om uit te besteden nu de druk 
op financiën voor onderwijsorganisaties 
steeds groter wordt.

De afgelopen jaren is de kwaliteit van de 
uitvoering van de personeels en salaris
administratie voor veel onderwijsbesturen 
een bron van zorg en ergernis. Bij orga
nisaties die ervoor hebben gekozen de  
personeels en salarisadministratie in eigen 
beheer uit te voeren blijkt kwaliteit, kwets
baarheid en hoge werkdruk van de eigen 
administratieve organisatie bestuurders  
de nodige kopzorgen te bezorgen. In de 
afgelopen jaren hebben tal van onder
wijsorganisaties ervoor gekozen om de  
opertionele HRtaken uit te besteden aan  
een extern administratiekantoor, met  
wisselend succes. 

Software Het wel of niet succesvol uit
besteden wordt onder andere bepaald door 
de keuze van administratiekantoren om 

met bepaalde pakketten te werken. In het 
verleden was deze keuze zeer beperkt. 
cASO is tientallen jaren hét systeem  
geweest voor de salarisadministratie in het 
onderwijs, met Edukaat als instrument voor 
de personeelsadministratie. Na privatise
ring door de overheid is cASO/Edukaat 
in handen geweest van Pink Roccade,  
Getronics, Randstad en Raet. Raet heeft 
inmiddels cASO/Edukaat uitgefaseerd. 
Met het verdwijnen van cASO/Edukaat 
hebben nieuwe spelers de markt voor  
salarisverwerking in het (primair en voort
gezet) onderwijs betreden, welke allemaal 
de ambitie hebben een substantieel markt
aandeel te veroveren of dit inmiddels in 
bezit hebben. 

Verschillende aanbieders van software 
hebben binnen de onderwijsmarkt echter 
ook het nodige leergeld betaald. In salaris
technisch opzicht blijkt de markt voor het 
primair onderwijs het meest complex, 
onder andere door gegevenslevering aan 
bijvoorbeeld het Vervangingsfonds en het 
Ministerie van OcW, en door ingewik
kelde deel en vervangingsbetrekkingen. 
Gerenommeerde spelers voor salaris
verwerking hebben deze complexiteit 
onderschat en daarmee positie verloren.

Dienstverlening Niet alleen de keuze 
voor een bepaald systeem is bepalend voor 
het al dan niet succesvol uitbesteden van de 
HRoperatie. Ook de keuze voor een ad

ONDERWIJS -Outsourcing HR in het onderwijs

OuTSOuRcinG HR  
in HeT OnDeRWijS:  van administratiekantoor naar HR-dienstverlening
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ministratiekantoor blijkt een belangrijke 
factor. De kwaliteit van geleverde dienst
verlening en de wijze waarop het admini
stratiekantoor erin slaagt om aan te sluiten 
bij de specifieke wensen en behoeften van 
de onderwijsorganisatie qua dienstverlening, 
implementatie van de software en rappor
tages is bepalend voor de wijze waarop het 
administratiekantoor wordt gewaardeerd. 
Daarbij is ook de wijze waarop de samen
werking verloopt bepalend voor de beeld
vorming van de uitbestedende organisatie. 
Een “culturele fit” tussen onderwijs orga
nisatie en administratiekantoor kan  
worden beschouwd als belangrijke kritieke 
succesfactor of er wel of niet sprake is van  
succesvolle outsourcing van activiteiten.

(e)HRM Een laatste belangrijke factor 
welke door onderwijsorganisaties in toe
nemende mate wordt meegenomen als het 
gaat om outsourcing is de mogelijkheid om 
naast de salarisadministratie ook andere 
HRgerelateerde processen ondersteund 
te krijgen. Traditioneel richtte outsourcing 
in het onderwijs zich op het uitbesteden 
van de personeels en salarisadministratie. 
De ontwikkeling in techniek in de software 
maakt echter een veel bredere toepassing 
ter ondersteuning van HRprocessen  
mogelijk. Software wordt steeds vaker via 
internet aangeboden, zodat meer tijd en 
plaatsonafhankelijk gewerkt kan worden. 
Selfservice functionaliteit wordt aange
boden zodat onderwijsmanagers en mede

werkers zelf allerlei tools worden geboden 
om informatie tot zich te nemen of aan de 
bron van mutaties te staan. Hiermee heeft 
eHRM functionaliteit ook zijn intrede 
gedaan binnen de sector PO en VO en zijn 
de (keuze)mogelijkheden voor de be
treffende organisaties alleen maar groter  
geworden.

Met de intrede van de genoemde eHRM 
functionaliteit lijkt de tijd van logge,  
traditionele administratiekantoren die zich 
louter richten op het strak uitvoeren van 
personeels en salarisadministratie tot  
een einde te komen. In het nieuwe tijdperk 
van outsourcing HR in het onderwijs is de 
tijd rijp voor HRdienstverleners die in  
staat blijken kwalitatieve dienstverlening 
en een “culturele fit” met de uitbestedende 
organisatie te combineren met het aan
bieden van een flexibel en hoogwaardig 
personeelsinformatiesysteem dat kan  
koppelen met andere belangrijke bedrijfs
functies en daarbij in staat is “tailormade” 
managementinformatie te genereren.

Voor onderwijsorganisaties betekent dit 
dat de wereld er niet gemakkelijker op is 
geworden. De vele keuzemogelijkheden 
op het gebied van in of outsourcing,  
keuze software en dienstverlener, ambities  
op het gebied van HR en de financiële 
bandbreedtes waarmee dit gepaard gaat, 
vergen veel van het inschattingsvermogen 
van bestuurders en managers. Daarbij blijkt 

een blauwdruk ook niet aanwezig omdat 
iedere organisatie uniek is. Wel zijn er 
inmiddels vele “best practices” waarop 
teruggevallen kan worden als het gaat om 
in of outsourcing van HR. Als belangrijk
ste vuistregel kan in ieder geval worden 
benoemd dat onderwijsorganisaties  
zichzelf regelmatig een aantal vragen dient 
te stellen: Waarom willen we in of uitbe
steden (het analyseren van doelstellingen, 
drijfveren en risico’s)? Wat willen we  
in of uitbesteden? En hoe willen we het 
in of uitbesteden? d

OuTSOuRcinG HR  
in HeT OnDeRWijS:  van administratiekantoor naar HR-dienstverlening

HAROLD DE WIT, MSc 
harold.dewit@driessen.nl
manager outsourcing

MEER WETEN?
Heeft u hulp nodig bij het 
beantwoorden van deze en vele 
andere vragen op dit gebied? 
Neemt u gerust eens contact  
met me op. 

Organisaties in het PO en VO 
noemen als belangrijkste motief 
om operationele HR-taken uit te 

besteden de toegang tot 
specialistische kennis.
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Altijd in beweging

Mobiliteit is een actueel thema binnen elke organisatie. Of het nu gaat om instroom, 
doorstroom of uitstroom, mobiliteit speelt altijd en overal. Mobiliteit is een breed 
begrip en roept daarom ook uiteenlopende vragen op. Welke invloed heeft de huidige 
economische situatie op ons personeelsbestand en hoe gaan we hier als organisatie 
mee om? Het toekomstige tekort op de arbeidsmarkt in combinatie met de vergrijzing, 
op welke manier gaan we deze uitdaging aan? Deze,en vele andere vragen zullen in 
vrijwel alle organisaties binnen de publieke sector actueel en relevant zijn. Hoe gaat 
Volckaert om met de uitdagingen die het thema mobiliteit met zich mee brengt?

In voor zorg! “Je blik verbreden” daar denkt Louise Ramaker, 
Hoofd PO&O van Volckaert, direct aan bij het begrip mobiliteit. 
“Wanneer medewerkers jarenlang op dezelfde afdeling, het
zelfde werk doen wordt een tunnelvisie gecreëerd. Met ‘blinde 
vlekken’ is het lastig om een ontwikkeling te maken naar meer 
vraaggerichte zorg aanbieden en meer eigen verantwoordelijk
heid, en dat is juist wat we willen als organisatie!” 

Deze ambitie wordt vormgegeven in het project ‘In voor zorg!’. 
Dit is een stimuleringsprogramma van het ministerie van  
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Vilans (kenniscentrum 
langdurige zorg). Dit programma richt zich op het vergroten van 
de toekomstbestendigheid van de langdurige zorg.

Vilans stelt een ‘In voor Zorg! coach’ ter beschikking aan Volckaert 
om samen met deze coach de beoogde veranderingen op een 
zodanige wijze door te voeren dat hiermee de toekomstbestendig
heid van Volckaert wordt versterkt. Hoe kunnen medewerkers 
de ontwikkeling naar meer klantgerichtheid en meer verantwoor
delijkheid/ empowerment van henzelf internaliseren? Dat is de 
vraag die voor Volckaert centraal staat. 

“We zien de zorgvraag in de praktijk veranderen. Ouderen blijven 
langer thuis wonen en komen in een later stadium bij ons terecht. 
Het gevolg is dat er meer behoefte is aan intensievere en meer 
complexe zorgverlening. Dat vraagt andere vaardigheden van 
onze medewerkers”, aldus Louise. Een ontwikkeling doormaken 
op het gebied van kwaliteit en verantwoordelijkheid hangt volgens 
haar direct samen met mobiliteit: “Onze medewerkers kunnen 
veel van elkaar leren, met name van collega’s die op een andere 
afdeling of locatie werkzaam zijn. Laatst liep een zorgcoördinator 
een dag mee op een andere afdeling. Al vrij snel kon zij haar  
collega’s van nuttige tips voorzien. Die werden meteen opgepakt. 
Op deze manier werk je samen aan een verbetering van kwaliteit, 
klantgerichtheid en verantwoordelijkheid.”

Opleiden is vooruitzien Volckaert hecht veel waarde aan  
de ontwikkeling van haar medewerkers. Dat ontwikkeling op 
individueel niveau en organisatie niveau vaak hand in hand gaan 
bewijzen de BBL trajecten. Louise: “Enerzijds verschuift de 
zorgvraag, er is steeds meer behoefte aan meer intensieve en 
complexe zorg. Anderzijds zien we dat de medewerker van  
vandaag de dag zich wil ontwikkelen en hierin gefaciliteerd wil 

Volckaert
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worden door de organisatie. De BBLplekken zijn dus een  
winwin situatie voor zowel werkgever als medewerker.” 

Twee keer per jaar starten er twee groepen met de opleiding  
tot verpleegkundige en verzorgende. Er is elk jaar weer veel 
 interesse in de BBLopleidingsplekken, zowel van medewerkers 
van Volckaert als van externe kandidaten. Medewerkers van 
Volckaert krijgen voorrang tijdens de selectieprocedure. In de 
praktijk stromen veel helpenden door naar de functie van ver
zorgende en maken verzorgenden de stap naar de functie van 
verpleegkundige. Het resultaat: gemotiveerde medewerkers die 
zich verbonden voelen met de organisatie. 

Duurzame inzetbaarheid
Investeren in opleiding en scholing voor de medewerkers is  
natuurlijk een manier om de inzetbaarheid op de korte en lange 
termijn positief te beïnvloeden. Volckaert zet echter ook andere 
middelen in om het personeel vitaal, gezond en inzetbaar te  
houden. Met het oog op de toekomst is dit extra belangrijk voor 
Volckaert. Louise: “In de toekomst zal het nog lastiger worden 
om geschikt personeel te vinden en te behouden. Daarom doen 
we er alles aan om een goede werkgever te zijn, ook op het gebied 
van duurzame inzetbaarheid.”

Zo biedt Volckaert bedrijfsfitness aan en ook nog een tegemoet
koming in de sportkosten voor al haar medewerkers. “We willen 
onze mensen niet binden aan enkel fitness. Daarom kunnen 
medewerkers in aanmerking komen voor een maandelijkse 
 vergoeding voor hun sportabonnement, ongeacht welke sport.” 
Onlangs is Volckaert gestart met een nieuw initiatief in het kader 
van duurzame inzetbaarheid. “Van onze medewerkers vragen  
wij een flexibele instelling ten aanzien van hun werk. Daar willen 

wij als werkgever iets tegenover stellen. Daarom hebben we  
de regeling kinderopvang ontwikkeld. De regeling houdt in dat 
we een substantieel deel van de factuur voor kinderopvang ver
goeden. Daarmee maken we het eenvoudiger en aantrekkelijker 
voor jonge mensen om meer, of op andere tijden, te werken.” 

Flexibiliteit
De begrippen flexibiliteit en mobiliteit hangen nauw samen. Bij 
Volckaert komt dit bijvoorbeeld tot uiting in de zogenaamde 
flexpool. Louise: “De flexpool bevat verschillende categorieën 
medewerkers zoals verzorgenden, afdelingsassistenten en acti
viteitenbegeleiders. Alle medewerkers hebben een flexcontract 
en kunnen ingezet worden waar ze op dat moment nodig zijn. 
Een aanvraag van een afdeling kan voortkomen uit vervanging 
bij ziekte maar ook bij piekbelasting worden de flexpool mede
werkers ingezet. De manier van werken biedt de organisatie een 
flexibele schil waarmee gaten in het rooster vrijwel altijd gevuld 
kunnen worden. Dit draagt direct bij aan de kwaliteit van de zorg 
en dienstverlening.” 

Individueel loopbaanbeleid 
Vanzelfsprekend kunnen medewerkers ook hun eigen, individu
ele mobiliteitsvraagstukken bespreekbaar maken. De medewer
ker die een concrete stap voor ogen heeft kan deze bespreken  
met zijn of haar leidinggevende. Indien gewenst kan een P&O 
adviseur bij het gesprek aansluiten. Wanneer een medewerker 
een minder specifiek loopbaanvraagstuk heeft, kan er altijd  
rechtstreeks een P&O adviseur worden benaderd. Uitkomst van 
een gesprek kan bijvoorbeeld een coaching traject of (extra) 
opleiding zijn. Bij individuele mobiliteitsvraagstukken, en mobi
liteit in het algemeen, geldt volgens Louise: “Het is belangrijk dat 
medewerkers zelf verantwoordelijkheid nemen. De organisatie 
moet hierin faciliteren door korte lijnen en zo weinig mogelijk 
protocollen en regels”. d

LUc JANSSEN 
luc.janssen@driessen.nl
HRM consultant

Volckaert is een organisatie die is gespecialiseerd in ouderen zorg 
in de breedste zin van het woord. Met zo’n 1000 mede werkers 
verdeeld over diverse locaties in Dongen en Oosterhout kan 
Volckaert een serieuze speler op het gebied van ouderenzorg in 
de provincie Brabant genoemd worden. Vanzelfsprekend is ook 
Volckaert op een bewuste en actieve manier met mobiliteit bezig. 

Investeren in opleiding 
en scholing voor de  

medewerkers is  
natuurlijk een manier  
om de inzetbaarheid  
op de korte en lange 

termijn positief  
te beïnvloeden. 
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Michaël Munnich,  
Jeroen Driessen  
en  Jan Driessen 

directie Driessen HRM

U bent van harte welkom in, een van  
onze locaties vanaf medio oktober. 
Utrecht Oudegracht 233
Den Haag Juffrouw Idastraat 19
Leeuwarden Noordvliet 19

                  De plek voor mense werk
Als dé HRMdienstverlener voor de publieke sector komen we graag op de plekken 
waar het gebeurt en willen we dichtbij onze klanten en relaties zijn. Dat deden we al 
met zo’n 220 collega’s door heel Nederland vanuit ons hoofdkantoor in Helmond. Met 
het openen van een drietal nieuwe locaties in respectievelijk Den Haag, Utrecht en 
Leeuwarden geven we een hele nieuwe dimensie aan het woord ‘dichtbij’. Maar hoe 
doet Driessen dat dan concreet en wat gaan we op die locaties realiseren? Jan Driessen, 
Jeroen Driessen en Michaël Munnich, de directie van Driessen, vertellen hierover.

komt dichterbij

Jan: “Met het openen van onze nieuwe 
locaties willen we in eerste instantie ver
dere invulling geven aan onze kernwaarde 
persoonlijk. In de tweede plaats willen we 
met ook onze kernwaarde professioneel 
niet uit het oog verliezen; in onze visie  
gaan professionele en persoonlijke dienst
verlening immers hand in hand. En aange
zien de klant voor een groot deel het gevoel 
dat Driessen oproept bepaalt, vinden wij 
het essentieel dat onze locaties een profes
sioneel en persoonlijk karakter uitdragen.”

Hoe wordt er praktisch invulling 
gegeven aan de kernwaarde per
soonlijk? Jeroen: “We willen op een 
aantal manieren met onze nieuwe locaties 
nadere invulling geven aan onze kern
waarde persoonlijk. Allereerst kunnen we 
dankzij onze nieuwe locaties in Nederland 
nog dichterbij zijn. Wij hechten immers 
veel waarde aan persoonlijk contact. Met 
de opening van drie locaties hebben we in 
onze persoonlijke benadering een nieuwe 
troef in handen. Uiteraard naast bestaande 
middelen zoals ons hoofdkantoor, email, 
telefoon en de relatiebezoeken van onze 
medewerkers. Iedere locatie bevindt zich 
in het kloppende hart van de stad, waar de 
publieke sector goed vertegenwoordigd is.”

Michaël: “Ten tweede draait het in de 
locaties om een persoonlijke sfeer. Dit komt 
zowel in het exterieur als het interieur tot 
uitdrukking. Qua exterieur hebben wij 
gekozen voor karakteristieke panden met 
een vriendelijke uitstraling. Qua interieur 
hebben wij ons voornamelijk laten inspi
reren door de inrichting van ons hoofd
kantoor in Helmond, dat inmiddels al door 
een groot aantal klanten en relaties is bezocht. 
Dat betekent een comfortabele en huise
lijke inrichting waarmee wij onze bezoekers 
op hun gemak willen laten voelen. En dat 
is inclusief goede koffie!”
Jeroen: “Tenslotte willen we ontmoetingen 
tussen mensen faciliteren en realiseren. De 
ruimtes binnen onze locaties kenmerken 
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ALGEMEEN - De plek voor mensenwerk komt dichterbij

MEER WETEN?
Wilt u meer weten over onze 
vestigingen? Neem dan contact  
op met Koen de Rooij, 
projectmanager, via 0492  50 66 66 
of koen.derooij@driessen.nl 

zich dan ook als open, uitnodigend en 
inspi rerend. Immers, de juiste mens op de 
juiste plek betekent ook dat je de juiste 
mens ontmoet op de juiste plek.”

En hoe wordt er invulling gegeven 
aan de kernwaarde professioneel? 
Michaël: “Zoals eerder aangegeven heb
ben wij de overtuiging dat we met de  
opening van onze nieuwe locaties ook 
nadere invulling kunnen geven aan onze 
kernwaarde professioneel. Zo vertegen
woordigen onze locaties Driessen in al haar 
facetten: een ambassade in de regio. Om 
onze klanten, relaties en flexibele mede
werkers vanuit de betreffende locatie  
optimaal te kunnen bedienen, maken wij 
dan ook gebruik van alle faciliteiten die  
ook op het hoofdkantoor aanwezig zijn. 
Aangezien wij een groot aantal van onze 
activiteiten en diensten plaatsonafhanke
lijk kunnen uitvoeren, vindt het primaire 
proces hoofdzakelijk op ons hoofdkantoor 

plaats, zodat de locaties vooral kunnen 
focussen op het relationele aspect.”
Jeroen vervolgt: “Met onze locaties bieden 
wij onze klanten en relaties ook kosteloos 
professionele ruimtes aan waar zij terecht 
kunnen om zakelijke ontmoetingen buiten 
de eigen organisatie te arrangeren. Denk 
hierbij aan vergaderingen, brainstormses
sies of bijeenkomsten. Daarnaast zullen 
wij ook onze klanten, relaties en flexibele 
medewerkers proactief uitnodigen voor 
de diverse seminars, opleidingen, evalua
ties en demonstraties die wij in het kader 
van onze dienstverlening organiseren. Via 
onze locaties willen wij vooral ook profes-
sionele ondersteuning bieden wanneer dat 
nodig is. Of het nu gaat om een opdracht
gever die uitleg wil over payrolling, een 
kandidaat die op zoek is naar een baan,  
een klant die ondersteuning wenst bij de  
begeleiding van mobiliteitskandidaten of 
een groep van nieuwe flexibele medewer
kers die uitleg wil over hun salarisstrook, 

de collega’s werkzaam op de locaties zijn 
goed bekend met dergelijke vraagstukken 
en helpen graag. Hierbij worden zij waar 
nodig ondersteund door een deskundig 
team van collega’s vanuit het hoofdkantoor 
van Driessen in Helmond.”
Jan besluit het verhaal: “Natuurlijk hebben 
we overal goed over nagedacht en hebben 
we de uiterste zorg besteed aan het uit
zoeken van de panden, de inrichting en  
het belangrijkste de bemanning van de 
vestigingen. Maar wilt u echt ervaren hoe 
het is bij Driessen? Kom gerust langs bij 
een van onze locaties!” d

Den Haag Utrecht Leeuwarden
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DRIESSEN - Uitgelicht

Uitgelicht

Professioneel: het belang van werk
Mensen maken de publieke sector. Werken binnen de overheid, 
onderwijs, zorg & welzijn of culturele sector is echt mensenwerk, 
waarbij de toegevoegde waarde voor de maatschappij de belang
rijkste winst is. Werken levert niet alleen winst op voor organi
saties en de maatschappij. Werk is ook een rechten en geeft een 
gevoel van eigenwaarde. Het brengt mensen met elkaar in contact 
én brengt mensen verder door persoonlijke ontwikkeling en  
ervaring uit de praktijk.

Werknaarwerk adviseur
Toch lijkt het recht op werk niet altijd meteen voor iedereen  
weggelegd. Vaak kan de juiste ondersteuning daar verandering 
in brengen. Omdat wij een groot belang hechten aan mens en 
werk willen we zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid bieden 
om die twee zaken bij elkaar te brengen. Vanuit de Driessen 
Foundation zetten we extra mensen en middelen in op essentiële 
onderdelen die hier een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. 
Daarom heeft Driessen sinds kort via de Driessen Foundation de 
werknaarwerk adviseur geïntroduceerd die mensen met een 
grotere afstand tot de arbeidsmarkt bemiddelt voor organisaties 
in de publieke sector en bij organisaties in de publieke sector.

Persoonlijk: betrokkenheid collega’s
Driessen is direct werkgever voor meer dan 220 medewerkers 
op het hoofdkantoor en voor een stijgend aantal Driessen locaties 
in Nederland. Veel van onze medewerkers dragen een specifiek 
goed doel of initiatief een warm hart toe, omdat ze er op de één 
of andere manier mee verbonden zijn. Wij stellen onze collega’s in 
staat om naast hun persoonlijke bijdrage ook een extra financiële 
bijdrage namens de Driessen Foundation te leveren. In het verleden 
hebben bijvoorbeeld de stichting Down syndroom , Alpe DuZes, 
opvanghuis de cirkel, stichting Speelkracht en de Samenloop  
voor Hoop op een extra bijdrage kunnen rekenen vanwege de 
verbondenheid van één van onze directe collega’s. 

De komende maanden zullen wij u via het magazine Driessen 
PERSoonlijk regelmatig informeren over de activiteiten of resul
taten die gekoppeld zijn aan de Driessen Foundation.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 

betekent voor Driessen dat er naast het streven naar 

een gezond bedrijf en het hiervan laten profiteren van 

maatschappelijke instanties (profit) ook rekening 

wordt gehouden met het effect van de bedrijfsactivi

teiten op het milieu (planet) en dat er oog is voor 

menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf 

(people). Omdat je als organisatie dagelijks moet 

werken aan MVO, hebben wij goed nagedacht over 

hoe wij hieraan invulling willen geven. Dat heeft  

in 2011 geleid tot de oprichting van de Driessen 

Foundation, het MVOintiatief van Driessen HRM. 

Nu twee jaar later, scherpen we ons MVObeleid 

nog verder aan.

Driessen Foundation blijft ondernemen

Focus op people en profit
Als HRMdienstverlener zijn wij van mening dat mensen het 
belangrijkste kapitaal zijn voor een organisatie. Daarnaast hebben 
wij veel kennis in huis over ‘mensenwerk’. Vanuit die gedachte 
richt de Driessen Foundation zich vooral op de ‘People’ en ‘Profit’ 
kant van MVO. Daarmee wordt ‘Planet’ natuurlijk niet vergeten. 
Zo zijn we in het bezit van het meest actuele milieucertificaat,  
ISO 14001. Het MVObeleid van Driessen hebben we verder 
uitgebouwd op de twee corporate kernwaarden, professioneel 
en persoonlijk.
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Weetjes
ALGEMEEN - Weetjes

Driessen Foundation blijft ondernemen Top 10 prikkels mobiliteit
De afgelopen jaren zijn medewerkers meer intern van functie 
veranderd, dan van werkgever. Dit blijkt uit een rapport van het 
Sociaal cultureel Planbureau (ScP), dat daarbij de conclusie trekt 
dat (interne) inzetbaarheid meer aandacht moet krijgen. Om 
medewerkers duurzaam inzetbaar te houden is beweging en 
regelmatig van baan veranderen een belangrijk middel. Nu er 
weinig vacatures zijn binnen de meeste sectoren, krijgen werk
gevers meer belangstelling voor interne mobiliteit. Uit onderzoek 
door Intelligence Group blijkt dat volgens 52% van de medewer
kers mobiliteit niet gestimuleerd wordt bij de organisatie waar  
ze werken. Om er achter te komen wat werkgevers kunnen doen 
om medewerkers te motiveren voor een andere baan binnen de 
huidige organisatie zijn ruim 2.700 medewerkers ondervraagd  
in een onderzoek door Intelligence Group.

De 10 prikkels die bij medewerkers het populairst  
zijn om interne mobiliteit te stimuleren:
1. Financieel belonen (45%)
2. Opleidingsmogelijkheden bieden (36%)
3. Om-, her- en bijscholing bieden (30%)
4. Persoonlijk ontwikkelplan opstellen (25%)
5. Loopbaanbegeleiding (25%)
6. Stimulans om door te groeien (21%)
7. Stimuleren persoonlijke ontwikkeling  

vanuit directie/management (19%)
8. Detacheren naar projecten (14%)
9. Coaching door leidinggevenden (13%)
10. Belangstellingsregistratie (13%)

Summer School 
voor nieuwe 
collega’s
Analoog aan de Summer Schools van onze 
opdrachtgevers in het Voortgezet Onder
wijs organiseerden wij afgelopen zomer 
een Summer School voor eigen nieuwe 
medewerkers. Voor de Summer School 
werden MBO/HBO schoolverlaters  
uitgenodigd om te solliciteren naar de 
functie van locatieassistent voor de drie 
nieuwe locaties die wij hebben geopend 
in het land. Op het kantoor in Helmond 
werden de geselecteerde kandidaten uit
genodigd. Zij kregen eerst een presentatie 
over Driessen en een rondleiding en in de 
middag hadden ze de tijd om zichzelf te 
laten zien tijdens een presentatie.

Tijdens deze Summer School werden onze 
nieuwe collega’s in enkele weken tijd  
klaargestoomd om de ervaren Driessen 
collega’s op de locaties te gaan ondersteunen. 
Voor schoolverlaters in het MBO/HBO 
was dit een mooie kans om op deze wijze 
snel aan een interessante baan te komen 
en de nodige werkervaring op te doen in 
deze tijd van alsmaar toenemende jeugd
werkloosheid.

 Goed Bekend blog
Deze en vele andere nieuwsberichten vindt u op het Goed Bekend 
blog van Driessen. Sinds 2008 hebben wij dit blog in het leven 
geroepen en hier houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen 
op HRMgebied of nieuws over de sectoren waarvoor wij werken. 
Op die manier blijft u goed bekend.

Naast deze berichten, vindt u artikelen  
over diverse HRMthema’s, zoals  bij
voorbeeld de werkkostenregeling, talent
mana gement, mobiliteit en werving & 
selectie. De informatie die gedeeld wordt 
op het blog wordt mede mogelijk gemaakt 
door de medewerkers van Driessen. Zij 
leveren vanuit verschillende disciplines 
een persoonlijke bijdrage aan het blog.

Wilt u voortaan niets meer missen?  
Abonneer u op het blog, zodat u als eerste 
het nieuwste bericht ontvangt in uw RSS
reader. Vindt u het daarnaast makkelijk  
om tweewekelijks het laatste HRMnieuws 
in uw mailbox te ontvangen? Schrijf u  
dan in voor de Goed Bekend nieuwsbrief  
of neem gewoon eens een kijkje op  
www.driessen.nl/goedbekend. 
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…het raadzaam is de VWNW-termijn van een bovenforma-
tieve medewerker in een VWNW-traject, die binnenkort met 
zwangerschapsverlof gaat, op te schorten?

Wist u dat...
…in het kader van de ambtswoning van de burgemeester het 
begrip bezoldiging enkel moet worden uitgelegd als zijnde 
het brutosalaris?

ALGEMEEN - Wist u dat...

De vakantietoelage, eindejaarsuitkering 
en de ambtstoelage worden hierbij niet 
opgeteld. De bezoldiging bestaat uit het 

bedrag uit de salaristabel behorende bij de 
inwonerklasse.

Daarnaast ontvangt de burgemeester een 
vakantieuitkering en een eindejaarsuit
kering. Deze behoren in principe niet tot 
de bezoldiging of berekeningsgrondslag 
van een emolument tenzij dit voor de  
toepassing van een specifieke bezoldi
gingsbepaling anders is geregeld.

Zo is bijvoorbeeld in het genoemde Rechts
positiebesluit Burgemeester bepaald dat 
de vakantieuitkering als grondslag dient 
voor de dienst en ambtsgratificatie (arti

kelen 28 en 29) en voor de overlijdensuit
kering (artikel 47). De eindejaarsuitkering 
telt hier niet mee.

In artikel 35 Rechtspositiebesluit Burge
meester staat niet expliciet opgenomen 
dat naast de bezoldiging ook de vakantie
uitkering en de eindejaarsuitkering  in het 
kader van de ambtswoning als bereke
ningsgrondslag dient. Daarom moet het 
begrip bezoldiging in artikel 35 uitgelegd 
worden als enkel het brutosalaris zijnde  
de salaristabel behorende bij de inwoner
klasse (artikel 1 aanhef onder b. Rechts
positiebesluit Burgemeesters).

In de cARUWO is niet geregeld dat in dit soort gevallen de VWNWtermijn  
wordt opgeschort. Op basis van wetgeving inzake gelijke behandeling geven wij het 
advies om de VWNWtermijn gedurende deze zwangerschapsperiode daadwerkelijk 
op te schorten.

…”jonge” burgemeesters gebruik kunnen maken 
van het ABP Keuzepensioen?
Burgemeesters die geboren zijn voor 1950 en aan de 
voorwaarden voldoen kunnen nog gebruik maken van 
de FPU regeling. Burgemeesters geboren na 1949 
kunnen met ABP Keuzepensioen. Burgemeesters 
geboren na 1949 ontvangen extra ABP Keuzepensioen 
over dienstjaren voor 2006 als ze tot 1 januari 2023 
onafgebroken pensioen blijven opbouwen bij het ABP 
of als ze voor die datum met pensioen gaan. Hiermee 
wordt gecompenseerd dat in het algemeen burge

meesters meebetalen aan een regeling waaraan ze zelf 
niet kunnen deelnemen.

In hoeverre het ABP Keuzepensioen voor een “jonge” 
burgemeester financiële ruimte geeft om vóór zijn of 
haar 65e verjaardag te stoppen met werken is maatwerk. 
Voor dit maatwerk verwijzen wij u naar de senior 
pensioenadviseurs van het ABP via telefoonnummer: 
045 579 60 70.

…u lokaal het dagvenster in het kader van de werktijden-
regeling niet kunt beperken?
In de cARUWO staat een dagvenster van 
7:00 uur tot 22:00 uur. Het dagvenster is 
in het landelijk overleg vastgesteld en kan 

daardoor niet op lokaal niveau worden 
ingeperkt. Immers het staat in de cAR en 
hiervan mag niet worden afgeweken.

HELPDESK HRM  
helpdesk@driessen.nl
Tel: 049250 66 22
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Persoonlijk Driessen Opleidingen
Passie voor méér kennis en vaardigheden

colofon
Driessen PERSoonlijk is een uitgave 
van en door Driessen. Het verschijnt 
4 keer per jaar in een oplage van 7000 
exemplaren.

Hoofd- en eindredactie
drs. Josine VerschurenDriessen

Redactie
drs. Jeroen Driessen
Michel van Hoeij
drs. Fenny Meulendijks
drs. ing. Michaël Munnich
Koen de Rooij, MSc.
mr. Leffert Snackers
Miriam Teunissen
drs. Josine VerschurenDriessen
Harold de Wit, MSc.
drs. Ad van Zutphen

Art Direction & Design
crossmarks bv

Drukwerk
Drukkerij van Stiphout

Secretariaat
Driessen HRM
Afdeling communicatie & PR
Postbus 748
5700 AS Helmond
Tel: 0492  50 66 66
communicatie@driessen.nl 

Driessen PERSoonlijk is met grote 
zorg samengesteld voor de relaties 
van Driessen HRM. Desondanks kun
nen aan dit magazine geen rechten 
worden ontleend. 

Digitaal? U kunt Driessen PERSoonlijk 
ook geheel vrijblijvend digitaal ontvan
gen. Om u hiervoor aan te melden 
gaat u naar www.driessen.nl en klikt 
u op Driessen PERSoonlijk. Als u zich 
heeft aangemeld ontvangt u iedere 
uitgave voortaan in uw mailbox.

DRIESSEN - Opleidingen

OVERZIcHT VAN ONS OPLEIDINGSAANBOD

Onze passie voor het HRM werkveld zorgt 
ervoor dat we constant op de hoogte  
willen blijven van nieuws en ontwikke 
ling en binnen het vakgebied. Zo dient 
zowel de HRM’er als de PSA’er de diepte 
in te duiken om alle nieuwe wet en regel
geving eigen te maken en deze vervolgens 
te vertalen en te implementeren in de  
organisatie. 

Passie voor het mens en regelwerk is  
hetgeen ons drijft om deze kennis en  
vaardigheden te blijven ontwikkelen en 
nieuwe oplossingen te bedenken voor 
actuele casuïstiek.
 
Driessen HRM draagt graag haar steentje 
bij aan een innovatieve organisatie met 
actuele kennis over de wet en regelgeving 
binnen ons vakgebied. Daarom attenderen 
we u graag op onze opleidingsmoge 
lijkheden, welke wij met passie voor u  
organiseren!

In het najaar zijn zowel onze cARUWO 
trainingen als onze trainingen Politieke 
Ambtsdragers opnieuw ter open inschrij
ving ingepland. Ook een nieuwe basiscur
sus cAOVO is aan de opleidingskalender 
toegevoegd. Daarnaast organiseren we 
weer de inmiddels bekende actualiteiten
dagen voor zowel HRM’ers als personeel 
en salarisadministrateurs in de publieke 
sector! We nodigen u van harte uit om het 
programma te bekijken op onze website 
en u aan te melden voor de HRM Actuali
teitendagen en PSA Actualiteitendagen in 
oktober en november. Wees er snel bij, 
want het aantal plaatsen is beperkt!

U kunt ons actuele opleidingsaanbod zien 
op www.driessenopleidingen.nl. Hieronder 
presenteren wij de open inschrijvingen die 
ingepland zijn op onze opleidingskalender. 
We kijken ernaar uit om u tijdens een  
van deze opleidingsactiviteiten te mogen  
ontmoeten!

Oktober Locatie  Opleiding

1 oktober 2013 Utrecht Nederlandse coachingsmethode (dag 1)

22 oktober 2013 Utrecht Basiscursus cARUWO

29 oktober 2013 Helmond HRM Actualiteitendag

31 oktober 2013 Utrecht HRM Actualiteitendag

November  Locatie  Opleiding

5 november 2013 Utrecht Nederlandse coachingsmethode (dag 2)

7 november 2013 Utrecht Basiscursus cAO  VO

14 november 2013 Moerdijk PSA Actualiteitendag

19 november 2013 Meppel PSA Actualiteitendag

19 november 2013 Utrecht Verdiepingscursus cARUWO

26 november 2013 Helmond PSA Actualiteitendag

28 november 2013 Utrecht PSA Actualiteitendag

December  Locatie  Opleiding

5 december 2013 Utrecht Effectief vergaderen

10 december 2013 Utrecht Verdiepingscursus Politieke Ambtsdragers
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Mensen met  
passie maken  
het verschil
Zij zorgen voor dynamiek en halen er iedere dag uit wat erin 
zit. Vooral binnen de publieke sector is ‘hart voor de zaak’  
de belangrijkste drijfveer om een organisatie te laten slagen. 
Het zijn immers de mensen die de overheid, het onderwijs, 
zorg & welzijn en de cultuursector maken.

Aan u als HRM’er de uitdaging om de mensen binnen uw  
organisatie dagelijks met passie en plezier te laten werken. 
Kunt u daar wel wat inspiratie bij gebruiken? Tijdens het  
Jaarcongres HRM nemen diverse bevlogen gastsprekers u 
mee in hun verhaal. 

Aanmelden
Als relatie van Driessen nodigen wij u graag uit voor het  
Jaarcongres HRM. U kunt zich tot 1 november gratis aanmel
den via www.jaarcongreshrm.nl. 

Donderdag 21 november 2013
Kantoor Driessen HRM, Helmond

 
Meld u gratis aan!  

www.jaarcongreshrm.nl

Erica Terpstra Jeff GasperszRudolph van Veen


	Cover
	Binnenkomer
	Inhoudsopgave
	Voorwoord
	Beloofd is beloofd
	Salaris Up-to-Date
	Passie
	Bevlogen aan het werk
	Een hart gemaakt door mensen
	Werken vanuit je passie… bij de gemeente Bunnik
	Prestatiebeloning: een extraatje of een recht?
	Hujambo rafiki (hallo vriend)
	Goed bekend met
	Outsourcing HR in het onderwijs: van administratiekantoor naar HR-dienstverlening
	Altijd in beweging Volckaert
	De plek voor mensenwerk komt dichterbij
	Uitgelicht
	Weetjes
	Wist u dat...
	Driessen Opleidingen
	Advertentie



