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Op 21 november en 21 januari jl. hebben wij in totaal 
zo’n 500 relaties mogen ontvangen tijdens ons Jaarcon-
gres HRM. Tijdens het congres, dat geheel in het teken 
stond van het thema passie, konden bezoekers inspi-
ratie halen uit presentaties van diverse bevlogen spre-
kers. Een van die sprekers was Erica Terpstra.

Erica Terpstra is sinds 2009 ambassadrice van het Lili-
ane Fonds. Het Liliane Fonds zet zich in voor kinderen 
en jongeren met een handicap 
in ontwikkelingslanden en draagt 
in samenwerking met lokale 
contactpersonen bij aan hun 
revalidatie. De Driessen Foun-
dation draagt het werk van 
deze stichting een warm hart 
toe. Daarom overhandigden wij 
Erica Terpstra na afloop van het 
congres een mooie cheque. d
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Sociaal: een mooi thema voor mijn eerste editie als hoofdredacteur van dit 
magazine! Eigenlijk is het altijd zo dat wanneer je iemand voor het eerst ontmoet 
het sociaal ‘verantwoord’ is om deze persoon de hand te schudden en je even kort 
voor te stellen. Een hand schudden via dit magazine wordt lastig, maar even kort 
vertellen wie ik ben is wel zo sociaal. Mijn naam is Lieke Jansen en inmiddels ben 
ik bijna 4 jaar met heel veel plezier werkzaam als communi catieadviseur bij 
Driessen. Ik hoor u nu denken, maar nee dit is totaal geen sociaal wenselijk antwoord. 
Genoeg over mijzelf. Wist u trouwens dat onze klanten dit maga zine zeer waarderen? 
Dit bleek namelijk uit het klanttevreden heidsonderzoek dat wij afgelopen jaar hebben 
gehouden. De lat ligt dus hoog, maar ik ga er alles aan doen om deze hoog te houden. Om te 
beginnen staat deze editie weer vol met interessante artikelen. Wim Daniëls neemt ons mee 
naar de oorsprong van het woord ´sociaal´. Wat betekent dit vandaag de dag? U leest het op 
blz. 8. Daarnaast zoomen we in op de modernisering ziektewet, het passend onderwijs, ZZP in 
de culturele sector en worden de gehouden onderzoeken door TNS NIPO toegelicht. En mocht 
u naar aanleiding van deze editie sociaal contact met ons willen zoeken, dan kan dat natuurlijk 
online, maar ook offline. Veel leesplezier gewenst! d

Lieke Jansen, hoofdredacteur Driessen PERSoonlijk
lieke.jansen@driessen.nl

p3



DRIESSEN - Column

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

Twee jaar geleden zat ik in de trein van Londen 
naar het vliegveld. Het was een ochtendtrein, dus 
de meeste passagiers leken op weg naar hun werk, 
school of, net als ik, het vliegveld. En zoals vrijwel 
iedere passagier die alleen in de trein zit, zat ik wat 
voor me uit te staren, een krantje te lezen en te 
friemelen met mijn telefoontje. En oh ja, stiekem 
natuurlijk zitten gluren naar andere passagiers. 
Tegenover mij zat een stelletje uit Italië zacht te 
praten. Ik wist eerlijk gezegd niet dat het bestond; 
Italianen die zachtjes praten in een openbare gele-
genheid. Natuurlijk wapperden ze daarbij wel flink 
met hun handen, om het gebrek aan volume in  
fysieke zin goed te maken. Net toen ik me begon af 
te vragen waar ze het over zouden hebben, begon 
het telefoontje van het slapende meisje schuin  
tegenover mij luid te rinkelen. Ze schrok wakker, 
keek verschrikt om zich heen en wreef eens flink 
door haar rood doorlopen ogen. Deed me denken 
aan die ene keer dat ik lang geleden in slaap was 
gevallen in de trein naar Amsterdam, halverwege 
gewekt werd door de conducteur, volledig verwil-
derd om me heen keek en hem licht paniekerig mijn 
kaartje liet zien. Mijn medepassagiers, die ik tot dat 
moment helemaal niet had opgemerkt, konden hun 
lach daarbij niet onderdrukken, wat vast werd 
versterkt door het feit dat ik tijdens mijn diepe slaap 
mijn nette pak had ondergekwijld.

Maar goed, terug naar de schone slaapster 
schuin tegenover mij, die inmiddels haar telefoon 
had opgenomen. Aan de lijn had ze haar beste 
vriendin die reuze benieuwd was hoe het met haar 
ging. Nou, het ging heel goed met haar. In geuren 
en kleuren vertelde ze dat ze een onvergetelijke 
avond had gehad. Ze was een ontzettend knappe 
jongen tegengekomen in een club, waar ze met 
elkaar aan de praat waren geraakt. Maar wat er zich 
daarna had afgespeeld was als in een droom: de 
avond was voorbij gevlogen, ze hadden gedanst, 
nummers uitgewisseld en toen zij de laatste trein 
naar huis had gemist, had hij haar, als een ware prins 
op het witte paard, aangeboden om de nacht bij hem 
door te brengen. Hoe kon zij daar nou nee tegen 
zeggen, want, zo zei ze nog steeds volledig over-
donderd: ‘These kind of things are only supposed 
to happen in films, but not to me in real life, right?’ 
Tja, u raadt al hoe dit verhaal verder ging. Ik hoefde 
daar overigens niet naar te raden , want ieder detail 
van haar verhaal was voor iedereen in de coupé 

letterlijk te volgen. En dat maakte haar niks uit. Je 
zou het bijna asociaal gedrag hebben kunnen noe-
men, als het verhaal niet zo ontzettend mooi was 
geweest. 

Een paar weken terug zat ik weer in dezelfde 
trein naar Londen. Mijn oog viel op een reclame-
boodschap van een van de grootste datingsites van 
Engeland; match.com. Want hoe romantisch het 
sprookje van die magische ontmoeting van de 
schone slaapster ook was, de werkelijkheid is vaak 
anders. Relaties beginnen in deze tijd zelden met 
een spontane eerste ontmoeting in het echte leven, 
maar met een eerste kennismaking online. Via social 
media, op een datingsite of op een jobboard als het 
gaat om een zakelijke (arbeids)relatie. Inmiddels 
wordt ongeveer 80% van alle matches op de ar-
beidsmarkt gedreven door online tools. Dat gaat 
sneller, makkelijker en vaak zelfs beter dan offline. 
Het moderne uitzendbureau beschikt in mijn ogen 
niet langer over een uitgebreid vestigingennetwerk 
waar alle werkzaamheden rondom de match plaats-
vinden. Ik geloof in online, klantvriendelijke en 
professionele matching vanuit een centrale locatie. 
Maar uiteindelijk gaat het bij het aangaan en onder-
houden van iedere relatie vooral om persoonlijk 
contact, offline en dichtbij. Je raakt online met elkaar 
bekend, maar goed bekend met elkaar wordt je 
uiteindelijk door persoonlijke ontmoetingen. Dat 
was mijn inzicht bij het lezen van de treinreclame 
van match.com. Deze datingsite huurt regelmatig 
een aantal treinstellen af voor de singles die elkaar 
online hebben leren kennen op hun site. Kunnen ze 
na hun eerste online ontmoetingen hun eerste off-
line kennismaking met de potentiële partner van 
hun dromen in een trein laten plaatsvinden. ‘We 
ontmoetten elkaar voor het eerst in een trein…..’ 
klinkt romantischer dan ‘We kennen elkaar van 
internet’, als je later op de bruiloft mag vertellen 
hoe je elkaar voor het eerst hebt ontmoet. Misschien 
zelfs net zo romantisch als die eerste ontmoeting 
van de schone slaapster… d

Asociaal?
JEROEN DRIESSEN
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Voortdurend veranderende wet- en regelgeving zorgt voor vele wijzigingen op het 
gebied van de personeels- en salarisadministratie. Up-to-date 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.

GUUS LEENEN 
guus.leenen@driessen.nl
salarisadviseur outsourcing

Cafetariaregeling

ALGEMEEN - Salaris up-to-date

SALAriS uP-TO-DATe

In de vorige editie van het magazine werd de cafetariaregeling toegelicht. In dit artikel wordt even terug-
geblikt op het vorige artikel en komt het uitruilen van een onbelaste kilometervergoeding aan bod.

Toepassen cafetariaregeling met terugwerkende kracht 
Over het toepassen van een cafetariaregeling met terugwer-
kende kracht over een voorgaand kalenderjaar bestaat regelmatig 
nog wel eens wat onduidelijkheid. Bij Driessen hebben wij over 
dit onderwerp contact gehad met de Belastingdienst. In de vorige 
editie werd aangegeven dat een onbelaste vergoeding uitbetaald 
moet worden in het jaar waarop deze betrekking heeft. Voor de 
toepassing van de cafetariaregeling moet hierbij aangesloten 
worden. Er is echter één uitzondering op deze regel. De onbe-
laste vergoeding mag onbelast uitbetaald worden in een volgend 
kalenderjaar als deze reeds onvoorwaardelijk is toegezegd voor 
het eind van het kalenderjaar waarop deze betrekking heeft. 

Het ligt voor de hand dat deze uitleg doorgetrokken wordt naar 
een cafetariaregeling. Na overleg met de Belastingdienst over dit 
punt in een vervolgoverleg, is deze kwestie weer aan de orde 
gekomen. Toen is aangegeven dat er inderdaad aangesloten moet 
worden bij de regels voor onbelaste vergoedingen. Dat houdt in 
dat als een werkgever duidelijk een vergoeding aan het eind  
van het kalenderjaar verschuldigd is en een medewerker er recht 
op heeft, deze ook in het jaar erop onder een cafetariaregeling 
kan worden gebracht. Leg in een dergelijk geval de situatie  
voor aan uw eigen contactpersoon bij de Belastingdienst. Deze 
kan u adviseren over het feit of er inderdaad sprake is van een 
vergoeding die onvoorwaardelijk is toegezegd.

Onbelaste woonwerk vergoeding onder 
de cafetariaregeling
Veel van onze relaties hebben een cafetariaregeling waarin de  
mogelijkheid wordt geboden om brutoloonbestanddelen uit te 
ruilen tegen een onbelaste vergoeding woonwerk. In een aantal 
regelingen moet een betrokken medewerker in november of 
december van het voorliggend jaar aangeven dat hij of zij gebruik 
wil maken van deze mogelijkheid. Vaak wordt het bedrag van de 
uitruil dan bepaald op basis van methode 1 of 2 uit het handboek 
loonheffingen. Dit houdt in dat er gerekend wordt met een fictief 
aantal dagen van 214 per jaar bij een werkweek van 5 dagen.

Het kan ook zo zijn dat de keuze voor uitruil pas in de loop van 
het kalenderjaar wordt gemaakt. Ook in die gevallen wordt vaak 
gebruik gemaakt van methode 1 en 2. Navraag bij de Belasting-
dienst leert dat in deze gevallen methode 1 of 2 zich niet goed 
leent om het bedrag van de uitruil vast te stellen. Methode 1 of 2 
is namelijk bedoeld om vooraf een schatting te maken van de 
situatie en op basis van 214 dagen de onbelaste vergoeding vast 
te stellen. Omdat echter een deel van het jaar reeds verstreken is 
ten tijde van de aanvraag, ligt het voor de hand om de werkelijk 
gereisde kilometers te gebruiken in de berekening voor het 
verstreken deel van het kalenderjaar. Als u toch rekent met een 
fictief aantal kalenderdagen (214), dan mag dit niet leiden tot een 
bovenmatige vergoeding. Indien u niet precies weet hoeveel 
kilometer uw werknemer heeft gereisd, dan moet u dit onder-
zoeken. De bewijslast ligt bij u als werkgever.

Heeft u twijfels bij de uitvoering van uw cafetariaregeling? Neem 
dan contact op met de Belastingdienst. U kunt uw eigen regeling 
voorleggen en eventueel afspraken maken over een aanpassing 
in de regeling.
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SOCIAAL - Algemeen

Dit eerste magazine van 2014 staat volledig in het teken van een zeer toepasselijk thema 
voor ons als HRM-dienstverlener. Wij hebben namelijk dagelijks te maken met mensen, 
zowel persoonlijk als professioneel en sociale vaardigheden spelen hierin een grote rol. 
Natuurlijk hebben wij daar bij Driessen ook een visie over. 

Sociaal
U leest op blz. 10 en 11 hoe wij onze relaties, 
flexibele medewerkers en onze eigen col-
lega’s zo goed mogelijk van dienst proberen 
te zijn. Daarnaast legt Wim Daniëls ons 

precies uit hoe het woord sociaal door de 
jaren heen is veranderd. De definitie vandaag 
de dag ziet er anders uit dan eeuwen geleden. 
Logisch ook, aangezien mensen ook veran-

deren. Hopelijk heeft u na het lezen van deze 
artikelen een goed beeld kunnen vormen 
van het begrip sociaal vandaag de dag en hoe 
dit een rol speelt binnen ons bedrijf. d

De definitie vandaag de dag ziet er  
anders uit dan eeuwen geleden. Logisch  
ook, aangezien mensen ook veranderen.
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SOCIAAL - Marktvisie

Deze editie van Driessen PERSoonlijk heeft als thema ‘sociaal’. Wat betekent het woord 
sociaal nu eigenlijk en hoe is de definitie door de jaren heen veranderd? Wim Daniëls, 
schrijver en taalkundige, heeft het voor ons uitgezocht.

Een aanzienlijk deel van onze woordenschat 
hebben wij via het Frans uit het Latijn 
overgenomen. Dat is misschien een beetje 
raar, omdat het Nederlands een Germaan-
se taal is, terwijl het Frans en het Latijn 
Romaanse talen zijn. Maar de Romanen, 
in het bijzonder de Romeinen en later de 
Fransen, hebben in de loop van de geschie-
denis veel invloed gehad in onze contreien, 
in tal van opzichten: bestuurlijk, weten-
schappelijk en religieus. Dat heeft zijn 
sporen nagelaten in onze taal. ‘Sociaal’ is 
er een voorbeeld van. We hebben het 
woord overgenomen uit het Frans, van 
‘social’, in de aanvankelijke betekenis: 
‘gesteld zijn op gezelschap’ en ‘betrokken 
zijn op anderen’. Maar het Franse woord 
was rechtstreeks ontleend aan het Latijnse 
‘socialis’, dat een afleiding is van het La-
tijnse ‘socius’, dat ‘bondgenoot’, ‘zaken-
partner’ en ‘kameraad’ betekent. Dat laatste 
woord (kameraad) komt trouwens ook 
weer uit het Latijn, van ‘camera’ (= kamer). 
Een kameraad was oorspronkelijk iemand 
met wie je een kamer deelde.

‘Sociaal’ in Van Dale Het woord ‘sociaal’ 
kwam in de Middeleeuwen al in het Neder-
lands voor, wat niet zo raar is, omdat hier 
gedurende lange periodes in de Middel-
eeuwen direct of indirect al sprake was van 
Frans gezag. In de Middeleeuwen beschik-

ten we nog niet over woordenboeken die 
zich puur op het Nederlands toelegden. Er 
waren in feite alleen vertaalwoordenboe-
ken, bijvoorbeeld Latijn-Nederlands, of 
Nederlands-Frans. En er was een enkel 
woordenboek dat voor vreemde woorden 
(bastaardwoorden) Nederlandse woorden 
probeerde te ver zinnen en de herkomst 
van woorden verklaarde. De beginperiode 
voor echte Nederlands-Nederlandse woor-
denboeken is de negentiende eeuw. In  
de tweede helft van die eeuw, in 1864, 
verscheen ook de allereerste editie van 
wat we later het woordenboek Van Dale 
zijn gaan noemen. Dat woordenboek  
bestaat dit jaar dus 150 jaar, een jubileum 
dat volop gevierd gaat worden. Het woor-
denboek is vernoemd naar Johan Hendrik 
van Dale, een onderwijzer uit de Zeeuwse 
plaats Sluis, die niet aan de eerste maar aan 
de tweede editie van het woordenboek 
werkte, maar al overleed voordat die twee-
de editie volledig was verschenen (in 1874). 

In 150 jaar Van Dale zijn in totaal 14 papieren 
edities gepubliceerd. Wat is daarin nu de 
ontwikkeling geweest die ‘sociaal’ heeft 
doorgemaakt?

In de allereerste editie van Van Dale, uit 1864 
dus, luidde de omschrijving van ‘sociaal’ 
kortweg ‘maatschappelijk’, waarbij dan nog 

een voorbeeld was opgenomen, namelijk 
‘het sociaal fonds’, waarvan de omschrijving 
luidde: 1. kapitaal, 2. fonds dat aan eene 
vereeniging toebehoort, 3. maatschap-
pelijk kapitaal.

In de drie edities die volgden, respectie-
velijk in 1874, 1884 en 1904, veranderde 
er helemaal niets aan de omschrijving.  
Wel kwam er vanaf de derde editie de 
aanduiding ‘sociaal-democraat’ bij: ‘een 
aanhanger der volkspartij, die inbezon-
derheid eene evenredige verdeling van de 
opbrengst van den arbeid wil.’ Pas in de 
vijfde editie, uit 1914, kreeg het trefwoord 
‘sociaal’ een ruimere toelichting. Er was 
nu ook sprake van ‘een sociaal kwaad’ (een 
maatschappelijk kwaad), ‘de sociale wet-
geving’ (die de verschillende maatschap-
pelijke standen ten goede komt), ‘de  
sociale kwestie’ (het arbeidersvraagstuk) 
en ‘de sociale nooden’ (de verschillende 
misstanden en wanverhoudingen in de 
tegenwoordige maatschappij). De zesde 
editie, uit 1924, gaf bij ‘sociaal’ precies 
dezelfde informatie. 

Sociale insecten In de zevende editie, uit 
1950, was er weer sprake van een flinke 
informatie-uitbreiding. Het woord werd 
nu onderverdeeld in vier betekeniscate-
gorieën, met voorop de betekenis: ‘tot 

‘sociaal’
De geschiedenis van
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SOCIAAL - Marktvisie

aaneensluiting geneigd, gezellig levend’, 
met daarbij het misschien wat merkwaar-
dige voorbeeld: ‘sociale insecten, bijvoor-
beeld bijen en mieren’. Aan mensen dacht 
men blijkbaar nog niet zo direct. Een andere 
betekeniscategorie werd geformuleerd als 
‘betrekking hebbend of gericht op de voor-
ziening in maatschappelijke noden’. Daarbij 
werd ‘sociaal werkster’ dan voor het eerst 
genoemd, en ‘de dienst van sociale zaken’, 
die we later zouden gaan kennen als ‘de 
sociale dienst’. 

De verzorgingsstaat In de achtste druk 
uit 1961 was de informatie bij ‘sociaal’ nog 
weer uitgebreider. Dat had vooral ook te 
maken met de groeiende ‘verzorgingsstaat’, 
waarvan mede sprake was geworden door 
de invoering van de Algemene Ouderdoms 
Wet uit 1957, de AOW. De wegbereider 
daarvan was Wim (Willem) Drees geweest, 
die als PvdA-minister van Sociale Zaken 
in 1947 al een Noodwet Ouderdomsvoor-
ziening had ingevoerd. De AOW en andere 
soortgelijke regelingen leidden in de  
Van Dale van 1961 tot aanduidingen als: 
sociale wetgeving, sociale lasten, sociale 
verzekering, sociale bijstand, sociale voor-
zieningen, enz.

Nog socialer En zo is het almaar verder 
gegaan met ‘sociaal’. ‘Sociaal’ eiste steeds 

meer ruimte op in het woordenboek. Zo 
konden we in 1976, in de tiende editie, 
voor het eerst ook ‘de sociale academie’ 
begroeten: ‘de instelling van hoger be-
roeponderwijs die opleidt voor sociale 
beroepen’. Inmiddels is er bijvoorbeeld 
ook ‘de sociale drinker’ bijgekomen: de 
gezelligheidsdrinker, niet te verwarren 
met de bob, in de Van Dale uit 2005, de 
veertiende editie, aangeduid als ‘bewust 
onbeschonken bestuurder’. Die editie uit 
2005 is de voorlopig laatste papieren edi-
tie van Van Dale. In die editie kent ‘sociaal’ 
maar liefst zeven verschillende betekenis-
verklaringen, met bij elke verklaring een 
reeks van voorbeelden en specificaties. 
Dat maakt duidelijk dat we in 150 jaar Van 
Dale steeds socialer zijn geworden, of nee, 
dat we het woord ‘sociaal’ voor steeds meer 
verschillende zaken zijn gaan gebruiken. 
Of de maatschappij anno 2014 ook daad-
werkelijk een socialer gezicht heeft dan in 
1864, is een heel andere vraag, al neigt mijn 
antwoord daarop toch alvast naar ‘ja’. 
Voldoende is het echter nog niet. Daarop 
duidt dan weer het woord ‘participatie-
samenleving’, in 2013 gekozen tot woord 
van het jaar door leden van het Genootschap 
Onze Taal. We moeten nadrukkelijker 
deelnemen aan de samenleving geeft het 
woord aan, meer doen voor anderen, (nog) 
socialer zijn. De overheid heeft de afgelo-

pen decennia de verzorgingsstaat tot het 
maximum opgerekt via allerlei sociale voor-
zieningen en regelingen, nu is de burger 
aan de beurt voor het praktische handwerk: 
de groet, het bezoekje, de hulp. d

‘sociaal’
Het woord werd nu onderverdeeld in  

vier betekeniscategorieën, met voorop  
de betekenis: ‘tot aaneensluiting geneigd,  

gezellig levend’, met daarbij het misschien wat  
merkwaardige voorbeeld: ‘sociale insecten,  

bijvoorbeeld bijen en mieren’.

Wim Daniëls is schrijver van een 
groot aantal boeken, waaronder 
woordenboeken, boeken over taal, 
jongerenromans en informatieve 
boeken voor de jeugd. Daarnaast  
is hij elke zaterdag te beluisteren  
op Radio 2 in het programma 
Spijkers met Koppen en verschijnt  
hij af en toe in het tv-programma 
Pauw & Witteman.
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SOCIAAL - Visie Driessen

Bij Driessen HRM zijn wij er volledig van overtuigd dat mensen het verschil maken. Dit 
gebeurt op individueel niveau, maar vaak juist ook in teams. Binnen een team kun je 
écht zien welke mensen het verschil maken. Wij helpen organisaties en mensen om dat 
verschil te kunnen maken. Hoe doen wij dat? Door HRM-oplossingen aan te bieden op 
een professionele en persoonlijke manier. Dit doen wij centraal en digitaal waar mogelijk 
en daarnaast dichtbij en persoonlijk waar nodig.

MenSen 
maken het verschil

Bovenstaande theorie toetsen wij regel-
matig in de praktijk onder onze eigen 
Driessen collega’s, flexibele medewerkers 
en klanten. Want bewijzen wij in de prak-
tijk wat wij op papier beloven? In het najaar 
van 2013 heeft TNS NIPO, in opdracht  
van Driessen, een drietal onderzoeken 
uitgevoerd. Alle drie de onderzoeken 
hadden een gemeenschappelijk doel,  
namelijk enerzijds de tevredenheid van de 
betrokkenen in kaart brengen en anderzijds 
mogelijke sterktes en aandachtspunten 

identificeren om onze dienstverlening 
verder te optimaliseren. Driessen ging 
hierover in gesprek met Nic Huiskes,  
senior research consultant bij TNS NIPO. 

Medewerkersonderzoek onder  
interne medewerkers Nic: “De mede-
werkers die bij Driessen werkzaam zijn, 
zijn extreem tevreden over Driessen en 
voelen zich erg verbonden met de organi-
satie. In 2011 was dit al het geval en dit  
was toentertijd een bijzondere prestatie. 

Echter, 2 jaar later zijn ieders verwachtingen 
overtroffen. Een gemiddelde beoordeling 
van een 9 (dit was een 8,4 in 2011) en het 
feit dat vrijwel iedere medewerker opnieuw 
bij Driessen zou solliciteren, is buiten pro-
portie hoog en nooit eerder in Nederland 
gemeten. Een werkelijk wonderbaarlijke 
prestatie.”

Klanttevredenheidonderzoek Nic: 
“De klanten van Driessen zijn tevreden 
over de dienstverlening; zij beoordelen 

‘Een gemiddelde beoordeling  
van een 9 en het feit dat vrijwel  
iedere medewerker opnieuw  
bij Driessen zou solliciteren,  
is buiten proportie hoog  
en nooit eerder in Nederland  
gemeten. Een werkelijk  
wonderbaarlijke prestatie.’
Nic Huiskes, TNS NIPO
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DRS. JEROEN DRIESSEN 
jeroen.driessen@driessen.nl
directeur

SOCIAAL - Visie Driessen

Driessen gemiddeld met een 8-. 68% van 
de klanten geeft zelfs een 8 of hoger. 
Opmerkelijk om te zien is dat Driessen 
goed scoort op vrijwel alle imagoken-
merken die de klanten belangrijk vinden. 
Klanten vinden professioneel, klantgericht, 
deskundig, betrouwbaar en toegankelijk 
(erg) belangrijke eigenschappen voor een 
HRM-dienstverlener. Driessen scoort hier 
volgens hen bovengemiddeld op. Op het 
gebied van betrokkenheid valt nog enige 
winst te behalen. Hoewel klanten vinden 
dat deze eigenschap iets minder goed bij 
Driessen past, vinden zij dit wel van belang. 
Tot slot geeft 20% van de klanten aan de 
dienstverlening van Driessen zeker aan te 
bevelen aan collega’s of vakgenoten.”

Medewerkersonderzoek onder  
flexibele medewerkers Nic: “In het 
onderzoek onder flexibele medewerkers 
komt duidelijk naar voren dat zij tevreden 
zijn over Driessen als werkgever, zij be-
oordelen Driessen namelijk gemiddeld met 
een 8-. Dit is een verbetering als je kijkt 
naar de onderzoeken die zijn gehouden in 
2012 en 2011.

Naast het feit dat de flexibele medewerkers 
tevreden zijn over Driessen hebben zij  
ook een positief beeld van Driessen. Zo 
wordt Driessen ervaren als professioneel, 
betrouwbaar, deskundig, klantgericht en 

toegankelijk. Ook geeft een op de tien 
flexibele medewerkers aan dat hun voor-
keur uitgaat naar de huidige werksituatie, 
namelijk: werken bij de huidige opdracht-
gever in dienst van Driessen. 

Het onderzoek toont aan dat de flexibele 
medewerkers erg positief zijn over de 
deskundigheid, bereikbaarheid en vrien-
delijkheid van de interne medewerkers 
van Driessen. Daarnaast zijn zij positief 
over het feit dat het juiste salarisbedrag op 
tijd wordt uitbetaald en de loonstrook op 
tijd wordt ontvangen. Dit zijn aspecten 
binnen de dienstverlening die naast de 
positieve waardering, ook erg belangrijk 
worden gevonden door de flexibele mede-
werkers. 

Natuurlijk toont een onderzoek ook altijd 
een aantal aandachtspunten. Zo blijkt uit 
het onderzoek dat er meer aandacht mag 
zijn voor afspraken ten aanzien van de 
arbeidsovereenkomst en aan een duide-
lijke uitleg over de verhoudingen tussen 
henzelf, de opdrachtgever en Driessen. “

Deze aandachtpunten zijn voor ons altijd 
zeer waardevol. Nadat de resultaten bekend 
zijn pakken wij deze intern met de des-
betreffende afdelingen op en kijken we  
hoe we deze aandachtspunten structureel  
kunnen verbeteren.

Conclusie: Goed werkgeverschap? 
Driessen weet hoe het moet! Nic: 
“Onder zowel eigen medewerkers, klanten 
als flexibele medewerkers, staat Driessen 
positief te boek. Driessen wordt gezien als 
een volwaardige HRM-dienstverlener die 
de juiste mensen op de juiste plek krijgt. 
Hierdoor zijn zowel de eigen medewerkers, 
de flexibele medewerkers en de klanten 
blij met de dienstverlening die Driessen 
hen aanbiedt. Driessen levert hiermee  
het bewijs dat tevreden, betrokken en 
gedreven medewerkers daadwerkelijk het 
verschil maken.” 

Wanneer onze eigen Driessen collega’s 
tevreden zijn stralen zij dit uit naar buiten 
en is dit van invloed op het contact dat wij 
hebben met klanten en flexibele mede-
werkers. Want happy employees zorgen 
voor happy customers. Wij hebben dit jaar 
in ieder geval een mooie uitdaging: van de 
8- zo snel mogelijk een 8+ maken! Heeft 
u hier suggesties voor? Neem dan contact 
met ons op, wij horen ze graag!  d
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Tot zijn pensionering medio 2013 was Gerard Heetman voor veel gemeenten hét  
gezicht van de VNG als het gaat om de rechtspositie van burgemeesters, wethouders en 
raads leden. Daarnaast was Gerard jarenlang zelf actief als raadslid binnen de gemeente 
Leidschendam-Voorburg. Dat het openbaar bestuur hem ook na zijn pensionering niet los-
laat, blijkt uit zijn huidige directeurschap bij de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. 
Ook was Gerard tot 1 januari jl. (plaatsvervangend) voorzitter van de bedrijfscommissie 
voor de overheid. Nu nog is hij secretaris van een welzijnsfonds van de gemeente 
Leidschendam-Voorburg en auteur van de pocketuitgave van Sdu en HR-Overheid 
over de rechtspositie van politieke ambtsdragers. Met de gemeenteraads verkiezingen 
op 19 maart 2014 in het vooruitzicht, is er voldoende reden om Gerard Heetman te 
interviewen over zijn visie op een aantal aspecten van het lokale openbare bestuur.

 LOkAAL beSTuur
in GOeDe bAnen

Wat maakt u zo gepassioneerd over 
het lokale politieke domein? Gerard 
Heetman: “Het woord ‘lokaal’ geeft het 
eigenlijk al aan. De lokale politiek gaat over 
zaken die de mensen direct raken. Het is 
geweldig daar je werk van te kunnen  
maken, zoals bij de VNG. Dat laat je niet 
meer los. Daarom is het leuk om ook  
na mijn pensionering vorig jaar – met de 
opgedane kennis en ervaring – nog steeds 
een bijdrage te mogen leveren aan de 
kwaliteit van het openbaar bestuur.”

Je hoort wel eens dat het moeilijk is 
om aan goede raadsleden te komen. 

Is dat een trend? Gerard: “Je ziet dat 
kleine lokale partijen daar meer moeite 
mee hebben dan de grote, landelijk be-
kende partijen. Tot nu toe zijn de signalen 
dat met het nodige duw- en trek werk het 
in de meeste gemeenten wel lukt om  
voldoende kandidaten te vinden voor de 
komende verkiezingen.”

Raadswerk is tijdsintensief. Is raads-
werk nog wel te beschouwen als een 
nevenfunctie? Gerard: “Raadswerk vergt 
inderdaad veel tijd als je het goed wilt doen. 
Het is daarom belangrijk dat lokale volks-
vertegenwoordigers met de voeten in de 

maatschappij staan. Het lidmaatschap van 
de gemeenteraad hoort iets te zijn dat je 
naast andere maatschappelijke bezigheden 
hebt. Raadsleden horen geen beroeps-
bestuurders te zijn. Verschijnselen als 
wachtgeld voor raadsleden zijn dan ook 
onwenselijk en zijn terecht afgeschaft.”

Vanaf 2015 krijgen gemeenten er 
een groot aantal belangrijke taken 
bij. Neemt daarmee de druk op het 
raadswerk niet enorm toe? Gerard: 
“Het aantal uren dat gemiddeld wordt be-
steed aan raadswerk is landelijk ongeveer 
15 à 20 uur per week. Dat aantal uren is 

‘Tot nu toe zijn de signalen  
dat met het nodige duw- en 

trekwerk het in de meeste 
gemeenten wel lukt om  

voldoende kandidaten te vinden 
voor de komende verkiezingen.’

Gerard Heetman

OVERHEID - Lokaal bestuur in goede banen
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overigens wel fors toegenomen sinds de 
tijd dat ik zelf raadslid was in mijn ge-
meente. Met de nieuwe taken die op de 
gemeente afkomen (jeugdzorg, werk en 
inkomen en zorg aan langdurig zieken en 
ouderen), zal de tijdbesteding mogelijk 
toenemen. Om deze extra verantwoorde-
lijkheden aan te kunnen, is het belangrijk 
dat de gemeenteraad haar eigen werk goed 
organiseert. Professionalisering is nodig 
om ook in de toekomst de werkdruk van 
raadsleden binnen proporties te houden.”

Welke rol speelt de griffier daarin? 
Gerard: “De griffier speelt een sleutelrol 
als het gaat om het verlichten van de taken 
van de gemeenteraad. Denk maar aan het 
aanleveren van stukken voor de raadsver-
gadering. Stukken die te laat worden aan-
geleverd, worden door de griffier niet op 
de agenda van de komende raadsvergade-
ring gezet, maar worden doorverwezen 
naar de vergadering van de volgende maand. 
Dat helpt om raadsleden voldoende tijd te 
geven de vergaderingen goed voor te 
bereiden.

Maar professionalisering gaat verder. Ieder 
raadslid weet hoe lijvig dossiers kunnen 
zijn die ter voorbereiding moeten worden 
doorgelezen. In lang niet alle gevallen is 
dat echt nodig. Het verzorgen van goede, 
zakelijke samenvattingen van de raads-
stukken, met een goede toelichting op de 
te nemen besluiten, kan enorm helpen. Een 
dergelijke werkwijze staat of valt overigens 
van de bereidheid van de gemeenteraad 
om op hoofdlijnen te besturen.”

Is het aangaan van intergemeente-
lijke samenwerkingsverbanden  
ook een manier om taakverlichting 
voor raadsleden te bereiken? Gerard:  
“Inderdaad weten gemeenten elkaar steeds 
beter te vinden als het gaat om het aangaan 
van samenwerkingsverbanden. Dat is op 
zich een goede zaak, maar dit betekent vaak 
ook dat taken op afstand worden gezet. 
Dat vergroot het risico dat de gemeenteraad 
haar invloed en daarmee grip kan verliezen. 
Een oplossing hiervoor kan zijn dat gemeen-
ten die intensief samen werken, uiteinde-
lijk via een gemeentelijke herindeling ook 
echt gaan fuseren. Op dat moment komt 
de rol van de gemeenteraad weer nadruk-
kelijk terug.”

Zaken als bestuurlijke integriteit 
krijgen veel aandacht in de media. 
Denk maar aan affaires omtrent  
declaraties. Kennelijk zijn de arbeids-
voorwaardenregelingen voor poli-
tieke ambtsdragers nogal ingewik keld. 
Deelt u die mening? Gerard: “Om te 
beginnen zijn de arbeidsvoorwaar den-
regelingen voor politieke ambtsdragers in 
wezen niet echt ingewikkelder dan die 
voor ambtenaren. Ze zijn wel anders van 
karakter en daarbij; ze worden veel minder 
frequent toegepast dan de regelingen voor 
ambtenaren. Onbekendheid met de rege-
lingen vergroot de kans dat er op dat punt 
iets verkeerd gaat.

Uitleg over de arbeidsvoorwaarden zou 
voor politieke ambtsdragers deel moeten 
uitmaken van een introductieprogramma. 

Als een ambtenaar in dienst komt bij de 
gemeente, ligt er in de meeste gevallen 
een keurig introductieprogramma klaar. 
Die vanzelfsprekendheid is er niet altijd 
als het om nieuwe raadsleden of wethou-
ders gaat. Terwijl een goede introductie 
in het werken bij de gemeente voor poli-
tieke ambtsdragers even belangrijk is. In 
wezen zijn politieke ambtsdragers ook 
werknemer van de gemeente en verdienen 
een gedegen introductie.”

Je hoeft als wethouder maar één 
bonnetje verkeerd te declareren en 
je politieke lot kan bezegeld zijn. 
Zou je kunnen stellen dat het lot van 
raadsleden en wethouders in handen 
ligt van de HRM’er? Gerard: “Het juist 
of onjuist declareren van bonnetjes hangt 
allemaal samen met het correct toepassen 
van regelingen. Nogmaals, de regelingen 
zijn duidelijk en niet ingewikkeld. Maar de 
griffier en de gemeentesecretaris zijn de 
eerst aangewezen functio narissen om de 
juiste toepassing van de regels te bewaken. 
Zij moeten wethouders en raadsleden 
behoeden voor onnodige fouten op dit 
gebied. Dat zij worden bijgestaan door 
deskundigen van de afdeling Personeels-
zaken of de Salarisadministratie, spreekt 
voor zich.” d

PAUL VAN TIGGELEN 
paul.vantiggelen@driessen.nl
manager RAP

links Gerard Heetman, directeur  
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden,

rechts Paul van Tiggelen, manager RAP Driessen

Kennis van de rechtspositie van lokale be-
stuurders is een must, met name rondom de 
gemeenteraadsverkiezingen. Het HRM-
kennissysteem RAP Politieke Ambtsdragers 
geeft u volledig digitaal inzicht in de actuele 
arbeidsvoorwaarden en rechtspositie.

Ook op papier alles binnen handbereik? 
Vraag gratis de arbeidsvoorwaardengids  
voor wethouders en raadsleden aan of bestel 
een gepersonaliseerd exemplaar voor uw  
gemeente via www.driessen.nl/rappa.
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Modernisering
ZiekTeWeT

Gedifferentieerde premies ZW-flex 
en WGA-flex1 Nog even samengevat: 
door invoering van de Modernisering 
Ziektewet gaan werkgevers met ingang 
van 2014 een gedifferentieerde ZW- en 
WGA-flex-premie betalen. De hoogte van 

de gedifferentieerde premie is afhankelijk 
van de instroom in de ZW, respectievelijk 
WGA per organisatie. De gedifferenti-
eerde premies gaan volledig gelden voor 
grote werkgevers (>100x gemiddelde 
premieloonsom) en gedeeltelijk voor  

middelgrote werkgevers (10-100x gemid-
delde premieloonsom). Voor kleine werk-
gevers (<10x gemiddelde premieloonsom) 
geldt geen gedifferentieerde premie, maar 
een sectorpremie. De sectorpremie laten 
we hier buiten beschouwing.

In de tweede editie van Driessen PERSoonlijk in 2013 hebben wij u geïnformeerd over 
de belangrijkste gevolgen voor uw organisatie van de Wet beperking ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid vangnetters (BEZAVA), ook wel bekend onder de naam 
Modernisering Ziektewet. In de tweede helft van 2013 heeft u de eerste gevolgen van 
deze wet mogen ondervinden: u heeft van het UWV overzichten ontvangen met (ex-)
medewerkers die in 2012 in de Ziektewet (ZW) en Werkhervatting Gedeeltelijk 
Arbeidsgeschikten (WGA) zijn ingestroomd en waarvan de eerste ziektedag was 
gelegen tijdens het tijdelijke dienstverband met uw organisatie. Wat betekenen deze 
overzichten en wat wordt er van u als ex-werkgever verwacht? Wij maken u in 
onderstaand artikel graag wegwijs in het nieuwe woud van regels, zodat u het heft in 
eigen hand kunt nemen.

Ziek (vast)
2014 2016

Loondoorbetaling

Loondoorbetaling tot einde aok +ZW  
(vangnet) Gedifferentieerde premie of ERD

WGA (vast) 
Gedifferentieerde premie of ERD WGA vast en flex

Gedifferentieerde 
premie of ERDWGA (flex) 

Gedifferentieerde premieZiek (flex)

ALGEMEEN - Modernisering ziektewet
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Instroom wordt toegerekend In 2014 
gaat u voor het eerst gedifferentieerde 
ZW- en WGA-flex-premies betalen. De 
premie van 2014 is gebaseerd op de instroom 
in de ZW en WGA in 2012 vanuit tijdelijke 
dienstverbanden met uw organisatie.2 
Omdat u in 2012 geen ZW- of WGA-toe-
kenningsbeschikkingen heeft ontvangen, 
heeft het UWV u de in de inleiding ge-
noemde overzichten gestuurd. Begin 2014 
heeft Driessen deze ook ontvangen over 
de periode januari t/m juni 2013 voor de 
ZW. U ontvangt daarnaast beschikkingen 
van UWV van recent toegekende ZW- en 
WGA-uitkeringen.

Heft in eigen hand U doet er verstandig 
aan de volgende stappen te doorlopen 
nadat u een overzicht, dan wel een toeken-
ningsbeschikking, ontvangt van UWV:

Let op! Bent u sinds 1 januari 2014 (of eerder) 
eigen risicodrager voor de ZW (ERD ZW), 
dan hoeft u niets te doen met de overzichten 
en toekenningsbeschikkingen ZW. U betaalt 
immers geen premiedeel ZW-flex. De vol-
gende stappen zijn dan alleen relevant voor 
het premiedeel WGA-flex.

1. Vraag bij het UWV van iedere 
betrokkene op het overzicht binnen de 
aangegeven termijn de bijbehorende 
toekenningsbeschikkingen ZW/
WGA-uitkering op;

2. Check of betrokkenen op het 
overzicht/beschikkingen daadwerke-
lijk toegerekend kunnen worden aan 
de gedifferentieerde premies;

3. Is van toerekening geen sprake, dan 
maakt u binnen de termijn die op de 
beschikking staat bezwaar tegen de 
toerekening aan de gedifferentieerde 
premie;

4. Daarnaast kunt u tegen de toeken-
ningsbeschikking WGA-uitkering 
inhoudelijk bezwaar maken om een 
toerekening geheel of gedeeltelijk 
ongedaan te maken.

Ad. 2 Checken overzicht ZW/WGA
Het is van belang te checken of het UWV 
de juiste gegevens als uitgangspunt heeft 

mr. SASJA SLITS 
sasja.slits@driessen.nl
coördinator HRM & verzuim

ALGEMEEN - Modernisering ziektewet

genomen. Niet alle instroom in de ZW/
WGA wordt immers toegerekend. Daarvoor 
doorloopt u de volgende checklist:
a. Betreft het een ex-medewerker van 

uw organisatie?
b. Zo ja, valt de eerste ziektedag tijdens 

het dienstverband met uw organisatie?
c. Zo ja, is betrokkene bij u ziek uit dienst 

gegaan, dan wel binnen 28 dagen na 
einde dienstverband ziek geworden?

Is het antwoord op 1 van bovenstaande 
vragen nee, maak dan bezwaar tegen de 
toerekening van de betreffende ZW/
WGA-uitkering aan de gedifferentieerde 
premie voor uw organisatie.

d. Zo ja, is de betrokkene ziek als gevolg 
van zwangerschap/bevalling?

e. Zo nee, valt de betrokkene onder de 
no-riskpolis (structurele functionele 
beperking)?

Is het antwoord op vraag d of e ja, maak 
dan bezwaar tegen de toerekening  
van betreffende ZW/WGA-uitkering aan 
de gedifferentieerde premie voor uw  
organisatie.

f. Is de oorzaak van het verzuim een 
ongeval met een schuldige derde?

Is het antwoord op vraag f ten slotte ja, 
zorg er dan voor dat u de schuldige derde 
aansprakelijk stelt door middel van een 
regresvordering. U doet er verstandig aan 
de Belastingdienst in geval van succesvol 
regres te vragen de gedifferentieerde 
premies lager vast te stellen.

Ad. 3 Bezwaar toerekening ZW/WGA
Het bezwaar is gericht tegen de toerekening 
van de ZW/WGA-uitkering, niet tegen 
de toekenning van de uitkering. Het UWV 
zal uw bezwaar vervolgens niet ontvanke-
lijk verklaren, omdat u niet als belangheb-
bende kunt worden aangemerkt. De uitke-
ring kan u immers niet worden toegerekend 
en UWV past daar zijn systemen op aan. 
Doel bereikt, de betrokkene komt niet 
terug in het gedifferentieerde premiedeel 
ZW/WGA-flex.

Ad. 4. Bezwaar toekenning WGA
Dit bezwaar is van een heel ander kaliber 
dan het bezwaar tegen de toerekening  
(ad 3). Het betreft een bezwaar tegen de 
toekenning van de WGA-uitkering. Voor 
u als werkgever kan dit grote financiële 
voordelen opleveren. Wanneer het bezwaar 
bijvoorbeeld kan leiden tot een wijziging 
van de WGA-uitkering 80-100% (meer 
dan geringe kans op herstel) in een IVA-
uitkering (geringe tot geen kans op herstel) 
hoeft u geen gedifferentieerde WGA-flex-
premie te betalen voor de betrokkene. 
Deze betrokkene kan mogelijk financiële 
of psychische last ondervinden van het 
bezwaar. Betrek dit bij het bepalen van uw 
aanpak. De beoordeling van de haalbaar-
heid van een bezwaar legt u voor aan een 
bezwaararts. Uw arbodienst of bedrijfsarts 
kan u hierover meer informatie geven.

Premienota’s belastingdienst Het 
UWV stuurt het op basis van uw bezwaar 
aangepaste overzicht naar de Belasting-
dienst. De Belastingdienst stuurt aan de 
hand daarvan het voor uw organisatie 
geldende gedifferentieerde premiedeel 
ZW/WGA-flex naar u. Er staat bezwaar 
open tegen deze premienota.

We hopen dat u met de informatie in dit 
artikel zelf een heel eind kunt komen. 
Schakel daar waar nodig deskundigen in 
die u kunnen ondersteunen. Driessen denkt 
graag met u mee. d

1  Een gedifferentieerde WGA-vast-premie (vaste 
dienstverbanden) bestaat reeds een aantal jaren. 
Met ingang van 2014 komt daar een gedifferen-
tieerde premie WGA-flex (tijdelijke dienstver-
banden) bij.

2  Uitzend- en payrollmedewerkers zijn in dienst 
van de uitzend- of payrollorganisatie, zodat het 
gedifferentieerde premiedeel ZW en in beginsel 
WGA-flex worden toegerekend aan de uitzend- 
of payrollorganisatie.

Door invoering van de Modernisering Ziektewet 
gaan werkgevers met ingang van 2014 een  

gedifferentieerde ZW- en WGA-flex-premie betalen.
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Geloof me, het ziet er belachelijk uit als een volwassen muzungu  
in zijn eigen handpalm kijkt en dan begint te lachen of geconcentreerd 
met een vinger in die handpalm loopt te priemen.

De Driessen Foundation is donateur van het 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)

Het is weer zo’n dag: uren vlooien met iedereen. 
Ze willen allemaal aandacht, ach het is wel gezellig 
en ik word zelf ook weer eens lekker onder handen 
genomen. Eigenlijk moet ik niet zeuren, het is lekker 
om met elkaar bezig te zijn: aandacht, een lekker 
gevoel en weten wie je weer kunt vertrouwen. 

Wat zeuren betreft hoor ik weer merkwaardige 
dingen over jullie muzungu’s, wij noemen jullie al de 
zeurapen. Jullie zeuren dat soortgenoten te indivi-
dualistisch zijn geworden en beginnen daarover te 
klagen. Weet je wat asociaal is? Zeuren en klagen 
tegen je groepsgenoten, hun met jouw problemen 
opzadelen. 

Kijk wij chimpansees zijn net als jullie soci-
ale apen. We zijn de hele dag met elkaar bezig: 
vlooien, kibbelen, paren, eten, ruziemaken en samen 
zitten, net zoals jullie. Er is één ding dat we asociaal 
doen en dat is slapen, wat zijn jullie toch viezeriken 
om een nest te delen met andere muzungu’s. Maar 
goed we zijn altijd in elkaars buurt en als iemand 
aandacht of een klap nodig heeft krijgt hij die. Het 
wordt pas echt asociaal als we iemand buiten de 
groep sluiten en dat doen we bijna nooit. 

Wat ik niet kan snappen is dat jullie blijkbaar 
vlooien met apen die je nog nooit gezien hebt en 
die je ook nooit zult zien, wat heb je daaraan? Jullie 
kletsen met elkaar zonder elkaar te kunnen horen. 
Jullie praten tegen appels in plaats van ze te eten. 

Ik heb wel eens iets opgevangen dat jullie 
duizenden kilometers reizen om met vreemdelingen 
te vlooien, maar dat jullie de apen in je thuisterrito-
rium ’s ochtends niet begroeten. Wat moet dat met 
jullie worden als je de buurvrouw ’s ochtends niet 
omhelst, maar wel een wildvreemde zijn vacht 
verzorgt?

Jullie gedragen je sociaal met duizenden 
vreemdelingen, die jullie vriend noemen, maar 
jullie weten niet meer of je de buurman moet  
vertrouwen. Geloof me, het ziet er belachelijk uit 
als een volwassen muzungu in zijn eigen handpalm 
kijkt en dan begint te lachen of geconcentreerd met 
een vinger in die handpalm loopt te priemen. Ik heb 

me laten vertellen dat jullie dan sociaal zijn, hoe kan 
dat als je de anderen om je heen niet eens aankijkt?

Neem nu iets van mij aan: begin morgen eerst 
je buurvrouw te vlooien en geef daarna aandacht 
aan iedereen die je morgen en overmorgen ook 
weer zult zien. En niet even door de haren strijken 
voor de vorm, maar lekker een uurtje de vacht 
verzorgen en wie weet vind je als beloning nog  
een paar mooie mee-eters of mieren. Vergeet  
die vrienden die je toch nooit zult zien of ruiken. 
Als je morgen honger hebt of ruzie, moet je toch  
vertrouwen op je groepsgenoten, aan die geurloze 
contacten heb je dan niets. 

Weet je muzungu, ik ben weer blij met jullie! Ik 
heb dadelijk weer een mooi verhaal om met mijn 
vriendinnen te delen: over die blote aap die asociaal 
sociaal probeerde te zijn. 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 ‘Missers zijn de grootste  

leermomenten.’

kees-Jan van der klooster

DRIESSEN - Goed bekend met

naam:
Kees-Jan  
van der Klooster
Leeftijd:
36 jaar
beroep: 
topsporter  
en zelfstandig  
ondernemer
Hobby’s: 
skiën, wakeboarden, 
genieten van het leven

Waar kennen we u van?
Sinds 2005 ben ik selectielid van de Nederlandse  
alpine selectie aangepast skiën. In 2008 won ik  
de Winter X Games skicross in Aspen en in 2010  
kwam ik als enige Nederlandse deelnemer uit op de  
Paralympics in Vancouver.

Theorie of praktijk?
Ik ben een echte praktijk man, trial and error.

einzelgänger of teamspeler? 
Als skiër moet je het toch echt zelf doen, dus 
einzelgänger.

Vaste beloning of prestatiebeloning?
Prestatiebeloning.

resultaat telt of het gaat om de weg ernaar toe?
De weg ernaartoe, ik zie het leven als één leerproces.

Top down of bottom up?
Bottom up.

Personeel: lust of last?
Lust.

uitbesteden of zelf doen? 
Zelf doen, hoewel ik steeds beter word in uitbesteden.

Grootste succes? 
Overwinning Winter X Games in 2008.

Grootste misser? 
Missers zijn de grootste leermomenten.

Waar wordt u heel blij van? 
Mijn vriendin.

Waar wordt u heel kribbig van? 
Ignorance.

Waar bent u over 5 jaar?
Geen flauw idee, ik streef naar een mooie plek op 
aarde in gezelschap van mijn vriendin en kinderen.

Zomer of winter?
Lente!

Spreuk van de dag
Elke dag is een nieuwe! d

Kees-Jan van der Klooster is een sporter in hart en nieren. Hij beoefent het alpineskiën 
op de zitski en doet aan wakeboarden. Door een snowboardongeluk in 2001 liep Kees-Jan 
van der Klooster een dwarslaesie op, waardoor hij vanaf zijn middel verlamd raakte. In 
2008 startte hij zijn eigen bedrijf K-J projects, waarin hij door het geven van trainingen, 
presentaties en adviezen werkt aan een betere integratie van mensen met een beperking 
in de maatschappij. Als enige Nederlandse deelnemer kwam hij op de Paralympische 
Winter spelen van 2010 onder andere uit op de afdaling en de reuzenslalom. Van 7 tot en 
met 16 maart zal Kees-Jan deelnemen aan de Paralympische Winterspelen van 2014 in Sotsji.
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Kun je ons vertellen wat de Wet 
passend onderwijs precies inhoudt?
Marja van Leeuwen: “De Wet passend 
onderwijs moet ervoor zorgen dat leerling-
en op een zo normaal mogelijke manier zo 
dicht mogelijk bij huis naar school kunnen. 
In plaats van te kijken naar wat iemand niet 
kan, kijken we naar wat iemand wel kan 
en naar wat het kind nodig heeft om on-
derwijs te kunnen volgen. Niet langer gaat 
de vraag over de beperkingen die leerling-
en hebben, maar over de ondersteuning die 
ze nodig hebben om onderwijs te kunnen 
volgen. In ons samenwerkingsverband is 
alles erop gericht, kinderen in de buurt van 

Op 1 augustus 2014 wordt de Wet passend onderwijs ingevoerd. Vanaf die datum moeten 
scholen een passende onderwijsplek geven aan leerlingen die extra onder steu ning 
nodig hebben. Door de invoering van deze Wet zal er in het schooljaar 2014-2015 het 
nodige gaan veranderen. Schoolbesturen krijgen zorgplicht en samenwerkings ver-
banden krijgen de middelen en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van passend 
onderwijs. Wij gingen in gesprek met Marja van Leeuwen, coördinator van samen wer-
kings verband Helmond-Peelland VO. Een samenwerkingsverband dat sinds 1 augustus 
2013 als pionier is gestart met de uitvoering van de Wet passend onderwijs. 

huis naar het regulier onderwijs te laten 
gaan. Het samenwerkingsverband zorgt 
ervoor dat voor alle kinderen de benodigde 
onderwijsondersteuning beschikbaar is. 
Soms heb je dan ook met jeugdzorg te 
maken en is afstemming met onder andere 
gemeenten nodig. Een goede samenwerking, 
zowel binnen als buiten het samenwer-
kingsverband is daarom van groot belang. ”

Wat is de situatie binnen SWV  
Helmond-Peelland op dit moment? 
Marja: “Op dit moment volgen circa 15.000 
leerlingen voortgezet onderwijs binnen 
het samenwerkingsverband. Daarvan gaan 

er 777 leerlingen naar het speciaal voort-
gezet onderwijs. 

We gunnen ieder kind dat het dicht bij huis 
naar school kan en gaan ons best doen om 
dat voor nog meer kinderen te realiseren. 
Het aantal leerlingen dat naar het voortge-
zet speciaal onderwijs gaat willen we op 
die manier terugbrengen tot het landelijk 
gemiddelde (circa 500 leerlingen). De 
samenwerking tussen de scholen binnen 
het samenwerkingsverband is goed. Ie-
dere school heeft een zorgcoördinator en 
zij komen regelmatig bij elkaar. Dat was 
natuurlijk al zo, maar met de invoering van 



passend onderwijs hebben zij in het samen-
werkingsverband een belangrijke sleutel-
positie op de werkvloer. Het bestuur hoort 
van hen wat er nog beter kan op de scholen, 
om goed vorm te kunnen geven aan passend 
onderwijs. Wij vragen aan iedereen in het 
samenwerkingsverband een actieve houding: 
meedenken, meedoen. Dat is nodig. “

Hoe werkt de Wet passend onderwijs 
in de praktijk? Marja: “Het samen-
werkingsverband beslist welke kinderen 
er naar het speciaal onderwijs gaan en 
welke kinderen regulier onderwijs gaan 
volgen. Dat gebeurt op advies van de  
Adviescommissie toewijzingen (ACT). Er 
wordt naar verschillende aspecten gekeken 
waaronder veiligheid. Om dossiers zorg-
vuldig te kunnen behandelen, gaan des-
kundigen van de ACT in de wintermaanden 
al in gesprek met basisscholen. Samen met 
de interne begeleiders van de basisschool 
die zij bezoeken, nemen ze de dossiers  
door van leerlingen van groep 8 van wie de 
basisschool aangeeft dat het kind wellicht 
extra ondersteuning nodig heeft in het 
voortgezet onderwijs. Zo kan het samen-
werkingsverband zich goed voorbereiden 
op de ondersteuning die nodig is het  
komende schooljaar. 

Scholen in het samenwerkingsverband 
krijgen zorgplicht in het kader van passend 
onderwijs. Dit betekent dat als ouders  
hun kind met een extra ondersteunings-
behoefte aanmelden bij een school, deze 
school verplicht is de leerling in te schrijven 
of een andere geschikte plek te zoeken voor 
de leerling. Als de school constateert dat zij 
het kind op haar school niet de benodigde 
ondersteuning kan bieden, vraagt zij bij het 
samenwerkingsverband extra ondersteuning 
in de vorm van een arrangement of een 
toelaatbaarheidsverklaring voor het voort-
gezet speciaal onderwijs. De zorg voor het 
zoeken naar een geschikte school voor het 
kind ligt op deze manier niet meer alleen 
bij de ouders, maar ook bij de school. ”

Welke initiatieven heeft SWV  
Helmond-Peelland genomen om  
het aantal leerlingen in het speciaal  
onderwijs terug te dringen? Marja: 
“Een mooi voorbeeld is de integratieklas 
binnen het Vakcollege Helmond. Twaalf 
cluster 3-leerlingen van de Antoon van 
Dijkschool (school voor speciaal onderwijs) 
zijn in overleg met hun ouders naar deze 
school gegaan. Deze leerlingen hebben 
hun eigen klaslokaal binnen het Vakcol-
lege Helmond en krijgen zowel les van 
leerkrachten van de Antoon van Dijkschool 
als van leraren van het Vakcollege. Door 
het inrichten van een dergelijke integra-
tieklas kunnen leerlingen die voorheen  
op het speciaal onderwijs zaten, toch  
onderwijs krijgen op een school voor  
regulier onderwijs. Het grootste deel van 
deze leerlingen zal nooit een diploma 
halen, maar de leerlingen vinden het leuk 
om op deze manier les te krijgen op een 
reguliere school. Ze horen erbij. Veelzeg-
gend zijn dan ook de reacties van leerlingen 
van de integratieklas zoals: ‘De deur kan 
hier gewoon open’ en ‘mijn buurjongen 
zit hier ook op school’.

Per 1 augustus 2014 beginnen we met een 
of meer syntheseklassen. Een syntheseklas 
is een klas voor cluster 4-leerlingen, voor 
wie de overstap van primair onderwijs naar 
regulier voortgezet onderwijs te groot is 
om in één keer te maken. Kinderen zitten 
maximaal twee jaar in deze klas en schake-
len langzaamaan naar het regulier onder-
wijs. De klas wordt onderwezen door  
een vakdocent en door een leerkracht  
van het speciaal onderwijs. Wanneer de 
verwachting is dat een leerling toe is aan 
de volgende stap, gaat deze een of meer 
lessen volgen in een reguliere klas. De 
leerling kan op ieder moment aangeven 
terug te willen naar zijn ‘eigen’ synthe-
seklas. Als het goed gaat, kan het aantal  
reguliere lessen worden uitgebreid totdat 
de leerling voor alle vakken is geschakeld 
naar het reguliere onderwijs.”

ONDERWIJS - Het juiste kind op de juiste plek, daar gaat het om!

STEFFANIE SCHROIJEN 
steffanie.schroijen@driessen.nl
adviseur

Hoe zie jij de toekomst van het onder-
wijs? Marja: “Ik denk dat er van docenten 
(nog meer) bereidheid moet komen om 
naast het geven van inhoudelijk onderwijs 
te werken aan pedagogische vaardigheden. 
Ambulante ondersteuners kunnen hier een 
belangrijke rol vervullen. Leerkrachten 
vanuit speciaal onderwijs zullen wellicht 
een lesbevoegdheid gaan halen en de weg 
naar het regulier onderwijs vinden om  
daar lessen te gaan verzorgen. Daarnaast 
pleit ik voor een meer open cultuur.  
Fouten mogen worden gemaakt, op alle 
niveaus, als er maar de bereidheid is om 
ervan te leren.” 

Welke tips zou jij scholen willen  
geven met betrekking tot passend 
onderwijs? Marja: “De belangrijkste 
tip: betrek de werkvloer en de ouders 
erbij. Wat ik zelf gemist heb is dat  
niet vanaf het begin ook aan ouders en 
docenten duidelijk is gemaakt dat de  
Wet veel mooie aspecten heeft. Er is soms 
weerstand, maar die is vaak gebaseerd op 
angst voor het onbekende. Verandering 
kan ook heel positief zijn. Door goede 
communicatie kan veel onrust worden 
weggenomen. Natuurlijk wordt er een 
inspanning gevraagd. Ook van docenten, 
maar daar is niets mis mee.” d

MEER WETEN?
Kijk op www.swv-peelland.nl voor 
informatie over het samen werkings -
verband Helmond-Peelland VO  
of op www.passendonderwijs.nl 
voor meer informatie over de  
Wet passend onderwijs.

‘Wij vragen aan iedereen in het  
samenwerkingsverband een actieve houding: 
meedenken, meedoen. Dat is nodig.’
Marja van Leeuwen
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Marja van Leeuwen
coördinator samenwerkingsverband 

Helmond-Peelland VO
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ZORG - Brownies & Downies: een speciale zaak 

Brownies & Downies: de naam zegt eigenlijk alles. Deze lunchroom met voornamelijk 
medewerkers met een verstandelijke beperking openende in 2010 haar deuren in 
Veghel. Medio 2014 telt de formule zo’n 12 lunchrooms en 1 locatie voor begeleid 
wonen, draait ze rendabel en dat alles zonder subsidie. Reden genoeg om nader kennis 
te maken met de mensen achter dit succes. Initiatiefnemer Thijs Swinkels, 28 jaar, stond 
ons graag te woord.

Hoe is Brownies & Downies ontstaan? Thijs Swinkels: 
“Ik studeerde op het CIOS in Tilburg en wilde eigenlijk stagelopen 
in de revalidatie. Door gebrek aan stageplekken en op aanmoe-
diging van mijn stagebegeleider ben ik toen op een Speciaal 
Onderwijs school terecht gekomen in Oss. Daar kwam ik in 
aanraking met jongeren met Downsyndroom en vanaf dat moment 
ben ik helemaal verknocht geraakt aan deze doelgroep. 

Na het afronden van het CIOS ging ik na wat ik allemaal wilde: 
ik had jarenlang bijbaantjes gehad in de horeca, wilde graag 
ondernemen en bovenal liefst werken met jongeren met Down-
syndroom. Zo ontstond het idee voor Brownies & Downies en 
kon ik op zoek naar een ervaren kok. Ik heb toen mijn huidige 
compagnon Teun Horck, een bekende vanuit mijn woonplaats 
Veghel, gebeld die meteen zei ‘Dat gaan we doen!’. In september 
2010 hebben we de deuren van onze eerste zaak in Veghel geopend.

Daarna is het hard gegaan: al vrij snel kregen we, via de vader 
van één van de medewerkers, zicht op een mogelijkheid in  
St.Oedenrode waar we toen onze tweede vestiging geopend 
hebben. Een half jaar later kwam er vanuit een oud-collega de 
vraag of het mogelijk was om onder de vlag van Brownies & 
Downies een zaak in Asten te openen en zo ontstond het fran-
chiseconcept. Sligro, ook een Veghels bedrijf, heeft ons kosteloos 
ondersteund bij de uitwerking van het concept en de afgelopen 
jaren hebben we nog 8 vestigingen toegevoegd aan de formule 
met elk 20 à 25 medewerkers. Daarnaast hebben we, vanuit een 
ouderinitiatief, afgelopen jaar een locatie voor begeleid wonen 
geopend onder de naam ‘Downies & Roomies’. Ik begeleid en 
ondersteun de franchisenemers op culinair gebied en adviseer ze 

over de bedrijfsvoering. In het concept hebben de franchisenemers 
echter nog altijd veel ruimte om zelf invulling te geven aan hun 
eigen ondernemerschap.”

Wat is het geheim van het succes? Thijs: “Het succes zit  
in de combinatie van drie elementen. Op de eerste plaats de 
doelgroep: dat is voor veel klanten toch aanvankelijk de reden 
waarom ze binnen komen lopen. Op de tweede plaats vinden wij 
het erg belangrijk dat we gewoon de lekkerste koffie en broodjes 
van de regio hebben. Aandacht voor kwaliteit en klantvriendelijk-
heid dus zoals je dat van een professionele horecaondernemer 
mag verwachten en waarvoor klanten ook terug blijven komen. 
Tot slot is het enthousiasme van ons als jonge ondernemers iets 
wat aanstekelijk werkt op onze medewerkers en de klanten.

Daarbij vinden we het belangrijk dat we als lunchzaak rendabel 
zijn en dus niet afhankelijk zijn van subsidies en mogelijke grillen 
van de overheid. Al het geld dat binnenkomt vanuit zorggelden, 
bijvoorbeeld PGB, houden we dan ook gescheiden van onze 
reguliere bedrijfsvoering en laten we ten goede komen aan  
begeleiding en het wegnemen van belemmeringen voor onze 
medewerkers.”

Hoe begeleid je de medewerkers? Thijs: “Voorop staat 
voor ons dat we ze zo normaal mogelijk benaderen en zeker niet 
betuttelen. Als er hard gewerkt moet worden moet er hard gewerkt 
worden en als het rustiger is dan is er natuurlijk ruimte voor een 
geintje. De medewerkers worden betrokken bij vrijwel alle 
werkzaamheden: van boodschappen doen en voorbereiding in 
de keuken tot het opnemen van bestellingen en de bediening. 

 brownies 
 Downies
een s eciale zaak
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ZORG - Brownies & Downies: een speciale zaak 

We kijken per medewerker naar de mogelijkheden en proberen 
creatief oplossingen te verzinnen waar nodig. Zo kunnen  
sommige jongeren zelf een bestelling onthouden en maken  
anderen gebruik van een bestellijst die door klanten zelf ingevuld 
kan worden en die correspondeert met onze kaart.

Het begeleiden en ontwikkelen willen we de komende tijd verder 
professionaliseren met een POP-systeem. Daarvoor laten we 
momenteel software bouwen, zodat via het kassasysteem ook het 
POP-systeem benaderd kan worden. In het systeem leggen we 
per medewerker, naast NAW gegevens, vast welke medicatie/
zorg men nodig heeft, welke doelen en subdoelen we voor ogen 
hebben, welke acties we daarop uitzetten en wat de evaluatiemo-
menten zijn. Doel is dat met het nieuwe systeem dagelijks per 
medewerker kort vastgelegd wordt wat er gedaan en bereikt is. 
Dit systeem rollen we eerst in Veghel en St.Oedenrode uit en als 
het doorontwikkeld is, uiteraard ook naar de franchisevestigingen.”

Zou je, terugkijkend, dingen anders aangepakt hebben? 
Thijs: “Daar moet ik echt even over nadenken… Ik denk het 
eerlijk gezegd niet. Natuurlijk waren er wel eens kleine hobbels, 
maar over het algemeen hebben we geen echte tegenvallers 
gehad en is het allemaal als een speer gegaan met het bedrijf. Het 
was en is natuurlijk hard werken en veel investeren in de onder-
neming, maar we zijn er trots op dat we nu een rendabele onder-
neming hebben staan met deze doelgroep.”

Welke toekomstplannen heeft Brownies & Downies? 
Thijs: “Vóór de zomer van 2014 willen we 12 tot 15 vestigingen 
geopend hebben in Brabant en Gelderland. In feite hebben we 
dan ons einddoel bereikt en willen we minimaal een jaar de rem 
er op gooien. Door de enorme groei kom ik op dit moment  
namelijk te weinig toe aan wat ik eigenlijk het allerleukste vind 
en waar het uiteindelijk om begonnen is: werken in mijn eigen 
lunchroom met deze bijzondere doelgroep.”

Wat zou je anderen als tip mee willen geven? Thijs: “Ik 
zou aan willen bevelen om met deze doelgroep te gaan werken. 
Het is echt heerlijk werken en geeft enorm veel voldoening. 
Zeker voor jonge mensen geldt dat ze veel aansluiting zullen 
vinden bij jongeren met een verstandelijke beperking.

In meer algemene zin wil ik mensen meegeven om niet te veel te 
denken in belemmeringen of in termen als ‘wat als…’ en ‘had ik 
maar…’. Spring in het diepe, ga gewoon doen en volg je hart!” d 

drs. AD VAN ZUTPHEN 
ad.vanzutphen@driessen.nl 
manager Payroll_Solutions

Brownies & Downies heeft momenteel vestigingen in Veghel,  
St. Oedenrode, Asten, Eindhoven, Boxtel, Waalwijk, Den Bosch, 
Helmond, Oss en Venray. In de loop van 2014 worden Oisterwijk, 
Arnhem en Breda geopend. 

Kijk voor meer informatie op www.browniesanddownies.nl.

‘Als er hard gewerkt  
moet worden moet er  
hard gewerkt worden  
en als het rustiger is  
dan is er natuurlijk  
ruimte voor  
een geintje.’
Thijs Swinkels
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CULTUUR - ZZP in de culturele sector: een goede match?

De waarde van cultuur voor onze samenleving is groot. Al eeuwen heeft de culturele 
sector hierin een centrale rol. Cultuur verbindt, biedt plezier en draagt bij aan het 
oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, krimp of vergrijzing. Daarnaast heeft cultuur een socialiserende functie. 
Om inhoud te geven aan de socialiserende functie van cultuur is het van groot belang 
dat kinderen in aanraking komen met kunst en cultuur, zelf leren bepalen wat mooi of 
lelijk is en de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen. Het uitgangspunt is om mens en 
maatschappij de mogelijkheid te bieden om zichzelf te ontplooien. Cultuureducatie is 
daar een voorbeeld van. Kortom, de culturele sector heeft een grote sociale rol in onze 
huidige maatschappij. 

ZZP en de culturele sector waarom 
een goede match? De culturele sector 
heeft zoals gezegd een grote rol in de 
maatschappij. Maar wie vormen nu eigen-
lijk de culturele sector? Uit onderzoek is 
gebleken dat de sector voor ruim 73% uit 
zelfstandige ondernemers bestaat.1

Waarom zijn zpp’ers een goede match 
voor de culturele sector? 
Dit heeft een aantal redenen: een theater-
stuk of expositie is vaak een rondreizend 
geheel. Een stuk is zelden maar bij één 
schouwburg of museum te zien. Het is te 
beschouwen als een tijdelijk project dat bij 
verschillende opdrachtgevers wordt uit-
gevoerd. Een vast contract kan daarbij voor 
de kunstenaar belemmerend werken, 
omdat je de vrijheid dient te hebben om er 
een tijdelijk project van te maken. Vanuit 
opdrachtgevers is het tevens een kwestie 
van besparingen. Indien een optreden 
slechts enkele dagen in uw schouwburg 
plaatsvindt, dan wilt u ook slechts voor die 
periode de artiesten betalen. Immers na 
afloop van de optredens maakt u geen 
gebruik van de kennis en kunde van de 
professionals. U wilt daarom slechts een 
overeenkomst aangaan voor de periode 
waarin het nodig is.

Hoe werkt dit dan in de praktijk?
Als we bijvoorbeeld kijken naar een  
theaterproductie dan begint het vaak met 
de regisseur, acteurs en dansers. Zij zijn 
zelden in loondienst van een organisatie, 
maar werken als zelfstandig ondernemer 
en laten zich inhuren door verschillende 
theaters. Naast acteurs en dansers zijn er 
ook medewerkers nodig die ondersteuning 
bieden. Dit is een groep medewerkers 
waar niet zo snel aan wordt gedacht bij een 
theaterproductie. Het betreft hier mede-
werkers die zich bezighouden met onder 
andere promotiewerkzaamheden en de 
planning. Dit zijn werkzaamheden die vaak 
op projectbasis plaatsvinden. Een jaarplan-
ning voor een schouwburg wordt meestal 
als project uitgezet en staat na oplevering 
voor een jaar vast. Dit zijn geen werkzaam-
heden waarvoor een vast dienstverband 
noodzakelijk is. 

 ZZP in de culturele sector: 

een GOeDe MATCH?

Het is van groot belang dat u als  
opdrachtgever voorkomt dat de feiten en 

omstandigheden kunnen leiden tot de  
vaststelling van een dienstverband.
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Waar moet u op letten als u een  
zzp’er inhuurt? Zoals u leest worden 
veel werkzaamheden in de culturele sector 
uitgevoerd door zzp’ers. Bij de inzet van 
zzp’ers zijn er een aantal zaken waar u 
aandacht aan dient te besteden. Ik zal een 
aantal van deze zaken nader toelichten, 
zodat u een beter beeld heeft van de aan-
dachtspunten.

Goede afspraken (en contracten)
Het lijkt een open deur, maar het is van 
groot belang dat u voordat de werkzaam-
heden zijn gestart goede afspraken maakt 
met de zzp’er. Het betreft hier onder an-
dere afspraken over de inhoud van de 
opdracht, het gewenste resultaat en het 
tarief. De gemaakte afspraken dient u vast 
te leggen in een overeenkomst van opdracht. 
Hiermee heeft u de gemaakte afspraken 
formeel vastgelegd en wordt eventuele 
discussie achteraf voorkomen.

Verklaring arbeidsrelatie (VAR)
Een zzp’er kan de welbekende verklaring 
arbeidsrelatie, oftewel de VAR, bij de 
Belastingdienst aanvragen. Hiermee geeft 
de Belastingdienst een verklaring af over 
de wijze waarop zij de arbeidsrelatie ziet 
en wie verantwoordelijk is voor de loon-
heffing en afdracht van premies. De Be-
lastingdienst kent een aantal vormen van 
een VAR. Bij de inhuur van zzp’ers komt 
de opdrachtgever meestal de VAR-WUO 
en VAR-DGA tegen.

1. VAR-WUO 
De VAR-WUO staat voor winst uit 
onderneming. Dit is een VAR die de 

belastingdienst afgeeft indien de 
zzp’er door de belastingdienst wordt 
beschouwd als ondernemer. De zzp’er 
heeft dan vaak een eenmanszaak of 
een VOF.

2. VAR-DGA 
De VAR-DGA staat voor Directeur 
grootaandeelhouder. Deze VAR 
wordt afgeven indien de zzp’er een 
eigen B.V. heeft en hij deze inzet voor 
de opdrachten. 

De vrijwaring die uit bovenstaande ver-
klaringen volgt, geldt alleen indien de 
werkzaamheden die concreet worden 
uitgevoerd, overeenkomen met de werk-
zaamheden waarvoor de VAR is afgegeven. 
Het is belangrijk dat u dit altijd controleert. 
Wanneer de werkzaamheden en de ver-
klaring niet overeenkomen dan geldt de 
vrijwaring van de belastingdienst niet. 

Schijn van dienstverband voorkomen
Op het moment dat een zpp’er een VAR-
WUO of VAR-DGA heeft, bent u als op-
drachtgever gevrijwaard van eventuele 
naheffingen door de belastingdienst. Echter, 
dit betekent niet dat u daarmee geen enkel 
risico meer loopt. Een zzp’er kan namelijk, 
om welke reden dan ook, een privaatrech-
telijke dienstbetrekking claimen. Uit de 
jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat 
de rechter de feiten en omstandigheden 
waarin de werkzaamheden zijn uitgevoerd 
aan een aantal criteria toetst. Eén van de 
omstandigheden, die er toe kan leiden dat 
de rechter een dienstbetrekking constateert, 
is de mate van afhankelijkheid tussen de 

zzp’er en opdrachtgever. Het is erg be-
langrijk om als opdrachtgever regelmatig 
te controleren of een zzp’er bijvoorbeeld 
meerdere opdrachtgevers heeft. Zo wordt 
voorkomen dat de zzp’er volledig afhanke-
lijk is van één opdrachtgever en de rechter 
een dienstverband zal vaststellen. Het is dus 
van groot belang dat u als opdrachtgever 
voorkomt dat de feiten en omstandigheden 
kunnen leiden tot de vaststelling van een 
dienstverband.

Driessen neemt alle risico’s uit han-
den Uit bovenstaande blijkt dat de inzet 
van zzp’ers in de culturele sector op grote 
schaal plaatsvindt en dat dit noodzakelijk is 
voor het voortbestaan van de sector. Echter, 
de inzet van zzp’ers is niet altijd zonder 
risico’s. Driessen kan u echter helpen bij 
het voorkomen van deze risico’s. Bij zzp-
contractmanagement neemt Driessen alle 
risico’s uit handen. U werft en selecteert 
de bekwame professionals en Driessen 
gaat vervolgens de overeenkomst met hen 
aan. Wij zorgen ervoor dat alle documen-
ten, zoals de VAR en verzekeringen worden 
gecontroleerd. Tevens nemen wij alle 
administratieve rompslomp uit handen. 
Wilt u meer weten? Neem dan contact met 
ons op. d

1  Bron: Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO)

mr. KIERAN MUNNICH 
kieran.munnich@driessen.nl
projectmanager



DRIESSEN - Uitgelicht

Uitgelicht

Het MVO initiatief van Driessen HRM, de Driessen Foundation, 
bestaat alweer een aantal jaren. In de voorbijgaande jaren hebben 
wij mooie initiatieven en doelen gesteund die een bijdrage leve-
ren aan mens en maatschappij. Zo hebben wij de afgelopen 
maanden onder andere onze steun gegeven aan Serious Request 
vanuit onze locatie in Leeuwarden, Stichting Heppie, het Liliane 
Fonds, KWF, Atlant Partnerschip en het Jane Goodall Instituut 
Nederland. De invulling van het MVO-beleid van de Driessen 
Foundation is gebaseerd op de twee corporate kernwaarden van 
onze organisatie: Persoonlijk en Professioneel.

Persoonlijk: ‘People’ en ‘Profit’
Inmiddels werken er meer dan 250 mensen bij Driessen op diverse 
strategische locaties door het land. Veel van onze collega’s dragen 
een specifiek goed doel of initiatief een warm hart toe, doordat 
zij er op de één of andere manier mee verbonden zijn. Via de 
Driessen Foundation stellen wij onze collega’s in staat om naast 
hun persoonlijke bijdrage ook een extra financiële bijdrage te 
leveren aan hun goede doel. 

Ieder kwartaal geven wij onze collega’s de mogelijkheid om hun 
goede doel of initiatief aan te dragen bij de Driessen Foundation. 
Zo wordt er vier maal per jaar een ander goed doel gekozen, dat 
financiële ondersteuning ontvangt van Driessen. Er worden dus 
doelen gekozen die onze eigen collega’s een warm hart toedragen. 
Zo hebben collega’s van Driessen er bijvoorbeeld voor gezorgd 
dat Stichting Down syndroom, Alpe DuZes, opvanghuis de  
Cirkel en Samenloop voor Hoop op een extra bijdrage hebben 
kunnen rekenen, vanwege de verbondenheid van één van onze 
directe collega’s. 

Professioneel: ‘People’ en ‘Profit’
Mensen maken de publieke sector en daardoor is werken binnen 
overheid, onderwijs, zorg & welzijn of de culturele sector echt 
mensenwerk, waarbij de toegevoegde waarde voor de maatschap-
pij de belangrijkste winst is. Werken levert niet alleen meer-

waarde op voor organisaties en voor de maatschappij, maar het 
brengt mensen met elkaar in contact, brengt mensen verder door 
persoonlijke ontwikkeling én geeft eigenwaarde. Toch is ‘werken’ 
niet altijd voor iedereen weggelegd. Wij vinden dat alle mensen 
de kans moeten krijgen om te werken. Vaak kan de juiste onder-
steuning en begeleiding daarvoor zorgen. Omdat wij een groot 
belang hechten aan zowel mens als organisatie, is onze dienst-
verlening erop gericht om die twee zaken voor zoveel mogelijk 
mensen bij elkaar te brengen. Wij zijn dan ook iedere dag bezig 
met het zorgen voor de juiste mens, op de juiste plek. Vanuit de 
Driessen Foundation zetten wij extra mensen en middelen in op 
essentiële onderdelen die hier een belangrijke bijdrage aan leveren. 
Zo hebben wij werk-naar-werk-adviseurs in dienst, hebben wij 
een eigen HRM- en verzuimafdeling en tal van trainingen en  
e-opleidingen. Deze middelen samen resulteren in het arbeidsfit 
maken en houden van onze (flexibele) medewerkers. 

Bij Driessen HRM werken wij vanuit een duidelijke overtuiging: Mensen maken het verschil. 
Dat geldt voor elke organisatie in Nederland, maar zeker voor organisaties in de publieke 
sector. Driessen heeft oog voor zowel mens als organisatie. Wij zijn iedere dag bezig om onze 
opdrachtgevers en de mensen die er werken in staat te stellen om het beste uit zichzelf te 
halen. Op het gebied van social return en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), 
focussen wij ons dan ook op people en profit.

‘Sociaal’ return via de Driessen Foundation
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Weetjes
ALGEMEEN - Weetjes

Succesvol  
Jaarcongres HRM

Les(s) is more
Meer doen met minder mensen en er te-
gelijkertijd voor zorgen dat het onderwijs 
beter wordt, daar gaat het tegenwoordig 
om. In de publicatie ‘Les(s) is more’ leest 
u 20 tips over HRM-innovatie in het on-
derwijs. In veel gevallen zijn de tips zelfs 
bruikbaar buiten het HRM-vakgebied. 
Deze 20 tips hebben we bij Driessen HRM 

niet zelf bedacht, wij hebben ze voor u op 
een rij gezet en doorvertaald op basis van 
een onderzoek in samenwerking met TNS 
Nipo onder 100 HRM’ers of HRM-verant-
woordelijken in het onderwijs. Indien u 
deze publicatie nog niet in uw bezit heeft, 
vraag dan gratis een gedrukt exemplaar 
aan via www.driessen.nl/lessismore.

Op donderdag 21 november 2013 organiseerden wij voor het 
vijfde jaar op rij het Jaarcongres HRM. Vanwege succes voegden 
we hier al snel een extra editie aan toe op dinsdag 21 januari 2014. 
Twee dagen, volledig volgeboekt, met exact hetzelfde pro-
gramma. Sprekers als Jeff Staes, Margriet Sitskoorn, Jeff Gaspersz 
en Erica Terpstra lieten de bezoekers vol inspiratie en energie 

naar huis gaan. Beide edities werden na evaluatie door de bezoe-
kers beoordeeld met een 9,0! Wij bedanken alle bezoekers voor 
de leuke reacties en natuurlijk gaan wij onze uiterste best doen 
om dit jaar weer zo’n mooi programma samen te stellen. Wij 
hopen u terug te zien in november tijdens het Jaarcongres HRM. 
www.jaarcongreshrm.nl

Gratis  
exemplaar!
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…een ambtenaar die met volledig non-activiteitsverlof 
is wegens het aanvaarden van een wethouderschap 
in een andere gemeente recht heeft op de tegemoet-
koming ziektekosten ad 168 of 296 euro uit hoofde 
van het ambtenaarschap?

Wist u dat...
…een kortdurende werkloosheidsuit kering 
altijd drie maanden duurt en niet maximaal  
drie maanden zoals sommige overheids-
instellingen denken? 

ALGEMEEN - Wist u dat...

Dit is anders indien de ex-werknemer bijvoorbeeld een strafkorting van een maand krijgt 
opgelegd. Overigens is de maximale WW-duur 38 maanden.

Uit artikel 6:4:4 CAR-UWO volgt dat er geen recht op doorbetaling 
van de bezoldiging en vakantietoelage bestaat tijdens non-acti-
viteitsverlof. Echter, de tegemoetkoming ziektekosten behoort 
niet tot de bezoldiging, met als gevolg dat deze doorloopt tijdens 

het non-activiteitsverlof mits de ambtenaar uit hoofde van het 
ambtenaarschap bij het IZA is verzekerd of kan blijven en hij 
voldoet aan de pakketeisen.

...dat een zwangere medewerkster recht 
heeft op extra betaalde pauze naast haar 
reguliere pauze van een half uur per dag?
Uit de laatste volzin van artikel 4:5 lid 2 van 
de Arbeidstijdenwet kan de conclusie 
worden getrokken dat deze extra pauzes 
moeten worden doorbetaald. Hierin staat 
expliciet dat deze extra pauzes moeten 

worden gezien als arbeidstijd. Arbeidstijd 
is in de Arbeidstijdenwet gedefinieerd als: 
de tijd dat de werknemer onder gezag van 
de werkgever arbeid verricht. Over de 
arbeidstijd wordt loon betaald.

Artikel 1:2:2 van de CAR-UWO biedt de 
mogelijkheid om een werkzoekende een 
”leerwerkbaan” aan te bieden. Uit lid 2 van 
voornoemd artikel blijkt, dat een betrok-
kene als werkzoekende moet kunnen 
worden aangemerkt. Dit is het geval indien 
hij/zij tussen de 16 en 25 jaar oud is en 
minimaal drie maanden als werkzoekende 
bij het CWI (lees: het UWV) moet zijn 
ingeschreven. 

Een andere mogelijkheid biedt het ”instap-
plan” zoals genoemd in artikel 1:2:3 van 

de CAR-UWO. In de (VNG-) toelichting 
op dit artikel staat, dat ”het instapplan 
bedoeld is voor jongeren die op de arbeids-
markt komen met een adequate startkwa-
lificatie. Om hen meer kans te bieden op een 
baan wordt hen door middel van een tijde-
lijke aanstelling de mogelijkheid geboden 
werkervaring op te doen binnen de gemeen-
telijke organisatie. Aanbieding van scholing 
of opleiding is mogelijk. Omdat het hier 
werkzoekenden met een startkwalificatie 
betreft, is opleiding of scholing niet verplicht 
gekoppeld aan een instapplan”.

HELPDESK HRM  
helpdesk@driessen.nl
Tel: 0492-50 66 22

…een gemeente op basis van de CAR-UWO 
mogelijkheden heeft jongeren werkervaring 
te laten opdoen?
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Persoonlijk Opleidingen & events
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
Lieke Jansen

redactie
drs. Jeroen Driessen
Michel van Hoeij
drs. Fenny Meulendijks
drs. ing. Michaël Munnich
mr. Leffert Snackers
Miriam Teunissen
drs. Josine Verschuren-Driessen
Harold de Wit, MSc.
drs. Ad van Zutphen

Art Direction & Design
Crossmarks bv

Drukwerk
Drukkerij van Stiphout

Secretariaat
Driessen HRM
Afdeling marketing & communicatie
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

OPLEIDINGEN & EVENTS VOORJAAR 2014

Naast de opleidingen die wij organiseren, sponsoren of organiseren wij ook zelf bijeen-
komsten en evenementen. Op die manier houden wij zowel professioneel als persoon-
lijk met u contact. Iets wat wij erg belangrijk vinden. Dit kan zijn op een beurs of congres 
waar wij als sponsor aanwezig zijn, maar natuurlijk ook op een van onze eigen locaties 
verspreid door het land. 

Zoals u van ons gewend bent zullen op korte termijn de HRM Actualiteitendagen weer 
plaats gaan vinden op verschillende locaties in het land. Ook de reguliere opleidingen 
zullen weer ter open inschrijving worden ingepland. Uiteraard is het ook mogelijk om 
Incompany een cursus op maat te laten ontwikkelingen. Via www.driessenopleidingen.nl 
kunt u de mogelijkheden van ons opleidingsaanbod voor uw opleidingsvraag bekijken. 
Op www.driessen.nl/agenda vindt u de meest actuele versie van het overzicht met 
opleidingen & events die dit voorjaar gaan plaatsvinden. Wij hopen u tijdens een van 
deze bijeenkomsten te mogen ontmoeten!

Maart Locatie  Opleiding / event

14 maart 2014 NBC, Nieuwegein AVS congres

20 maart 2014 NBC, Nieuwegein VO congres

25 maart 2014 Utrecht HRM Actualiteitendag

27 maart 2014 Helmond HRM Actualiteitendag

27 maart 2014 Utrecht Basiscursus CAO – VO

April

1 april 2014 Utrecht HRM Actualiteitendag

9 april 2014 Utrecht Salarisadministratie binnen de overheid

17 april 2014 1931/Brabanthallen, Den Bosch Jaarcongres Vereniging Hogescholen

Mei

13 mei 2014 Utrecht Personal Branding - het merk ik

20 mei 2014 Utrecht Basiscursus CAR-UWO 

22 mei 2014 Utrecht Adviseren met het oog op de toekomst

Juni 

5 juni 2014 Orpheus, Apeldoorn NEVI PIANOo congres

17 juni 2014 Utrecht Verdiepingscursus CAR-UWO

Als HRM-dienstverlener vinden wij het erg belangrijk om u op de 

hoogte te houden van actualiteiten en nieuwe ontwikkelingen  

die spelen binnen uw vakgebied. Wanneer u beschikt over de actuele  

wet- en regelgeving maakt dat uw dagelijkse werkzaamheden een stuk 

eenvoudiger. Daarnaast komen er steeds nieuwe uitdagingen op ons 

pad, waarbij we genoodzaakt zijn om onze vaardigheden verder te 

ontwikkelen. Onze opleidingen zijn erop gericht om op interactieve 

wijze bij te dragen aan de ontwikkeling van uw vakkundigheid.
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Driessen steeds 
dichterbij!
Inmiddels hebben wij naast ons hoofdkantoor in Helmond, waar de basis 
van Driessen werd gelegd in 1993, locaties verspreid door het land. In de 
steden Utrecht, Den Haag, Amsterdam, Groningen en Leeuwarden zijn 
wij inmiddels ook vertegenwoordigd. Onze locaties bieden faciliteiten 
voor onze klanten en daarnaast kunnen flexibele medewerkers er terecht 
met vragen over bijvoorbeeld hun arbeidsovereenkomst. Neem contact 
op wanneer u meer wilt weten over de faciliteiten op onze locaties of 
loop gerust eens binnen wanneer u in de buurt bent! 

Tot ziens op een van onze locaties!

kijk bij onze 
locaties binnen!
Ga naar www.driessen.nl/contact

Locatie Utrecht
Oudegracht 233
3511 NK Utrecht

Locatie Den Haag
Juffrouw Idastraat 19

2513 BE Den Haag
 

Locatie Amsterdam
Paulus Potterstraat 28

1071 DA Amsterdam

Locatie Leeuwarden
Noordvliet 19

8921 GD Leeuwarden

Locatie Groningen
Ubbo Emmiussingel 21

9711 BB Groningen
 

Locatie Helmond
Schootense Dreef 15

5708 HZ Helmond

Den Haag

Amsterdam

Utrecht

Helmond

Leeuwarden Groningen
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