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Voorwoord
Dit is een droom. Stiekem wilde ik altijd al eens  
hoofdredacteur van een magazine zijn. En kijk. Het 
is zover. Met dank aan mijn vrienden van Driessen 
HRM. Ik ben eigenlijk wel een dromer. Vele dromen 
zijn gelinkt aan dingen samen doen met mensen,  
met mijn familie, met mijn vrienden. Dat zijn de  
mooie momenten van het leven, toch? Van mooie, 
warme menselijke herinneringen kan ik echt  
emotioneel worden. Daar kan een Facebook like  
echt niet tegenop. 

Maar toch helpt het digitale in het realiseren van  
mijn dromen. Ik weet meer dan vroeger. Ik kan meer 
dan vroeger. Ik heb veel meer mogelijkheden dan 
ooit. Die digitale mogelijkheden helpen me om meer 
te genieten van het menselijke. Door het digitale 
spaar ik zelfs tijd uit. Mijn stofzuigrobot zorgt  
ervoor dat ik niet meer moet stofzuigen en daardoor 
ontstaat er tijd om te genieten met andere mensen. 
Gek toch, want bijna alle belangrijke evenementen  
worden momenteel online gestreamd en de interesse 
om er fysiek bij aanwezig te zijn, was nooit groter. 

Door de digitale transparantie waarderen we  
het menselijke nog meer. Hebben we net meer zin 
om het menselijke ten volle te beleven. Het is een 
super boeiende paradox: hoe digitaler de wereld 
wordt, hoe waardevoller het menselijke wordt. Geniet 
van dit magazine. Geniet mee van mijn droom.

steven van bellegHeM, 
Steven van Belleghem, gasthoofd
redacteur Driessen Persoonlijk
www.stevenvanbelleghem.com
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Weten
is meten

Ik moet u eerlijk zeggen: ik begin een beetje in paniek te raken. 
Jarenlang heb ik me als een vis in het water gevoeld wanneer ik een van  
de HRM-vakbladen opensloeg. Teamontwikkeling, functiewaardering,  
werving en selectie, gesprekkencyclus; u kent het wel. De onderwerpen  
die iedere HRM’er van nature best wel liggen. Maar de laatste tijd 
is er geen vakblad meer dat ik open kan slaan zonder een overdosis 
van Big Data en HR-Analytics over me heen gestrooid te krijgen. 

‘Meten is weten’ lijkt het nieuwe motto te 
zijn in vrijwel alle vakgebieden en organi
saties. En dat ligt mij eerlijk gezegd en ik 
vermoed velen met mij, juist helemaal niet 
van nature. Ik ben altijd al beter geweest 
met woorden dan met getallen en cijfers. 
Woorden spreken boekdelen voor me, 
getallen en cijfers brengen me juist regel
matig in verwarring. 

Flashback…
Sterker nog, bij het lezen van de stukken 
over Big Data komen onherroepelijk licht 
traumatische beelden bij me boven borrelen 
van mijn jaren in de schoolbanken. Eerst op 
de middelbare school en daarna op de uni
versiteit. Begrijp me niet verkeerd, ik kan 
best goed rekenen en tellen, maar zodra de 
wiskundige formules complexer werden, 
begonnen op school de getallen, veelal 
duivels gecombineerd met wat x’en en y’en, 
regelmatig voor mijn ogen te dansen. Vaak 
zat er dan niks anders op dan de formules 
uit mijn hoofd te leren, zonder ze echt te 
begrijpen. Met als gevolg dat als er een x 

op een andere plek in de formule werd gezet, 
de hele formule voor mij veranderde in 
hocus pocus. 

Met de hulp van mijn beste vriend, die ove
rigens juist irritant goed is in wiskunde, heb 
ik mijn eindexamen wiskunde gehaald. Hij 
had vooraf niet echt gestudeerd; door een 
poging te doen om de zaken aan mij uit te 
leggen had hij genoeg opgepikt om zijn 
examen in 25 minuten af te ronden met een 
9 of een 10. Het exacte cijfer weet ik niet 
meer precies; zoals gezegd ben ik niet zo 
goed met cijfers en ik was bovendien op dat 
moment in een volledige trance aan het 
goochelen met x’en y’en op een manier die 
de examinator een aantal maal meelijwek
kend deed gniffelen.

Weet wat je meet; dat telt!
Maar al dat gezweet betaalde zich gelukkig 
voor mij uit met een dikke, vette 5, die ruim 
voldoende was om met vlag en wimpel te 
slagen. Immers, ik had voldoende vakken 
waar ik mijn beperkingen in wiskunde mee 
kon compenseren. Ieder zijn talent. In die 
opmerking ligt voor mijn gevoel de sleutel 
tot het oplossen van mijn, en wellicht ook 
uw, Big Data Challenge. Want ik weet name
lijk dat getallen en cijfers heel belangrijk zijn, 
maar uiteindelijk niets zeggen zonder een 
idee, theorie of gevoel. Zonder een idee, 

theorie of gevoel waar je naar op zoek bent, 
is Big Data niks anders dan een Bak Data, 
waar je volledig de weg in kwijt kunt raken 
zonder ook maar iets wijzer te worden. 

Dat zou mijns inziens dan ook de rol van 
HRM’ers, managers en beleidsbepalers 
dienen te zijn in de transformatie van Big 
Data naar Big Information: weet wat je wilt 
meten, zodat cijfertalenten en computers 
vervolgens kunnen meten wat jij wilt weten. 
Hiermee worden cijfers en getallen niet 
leidend in het beleid en denken, maar die
nen ze als waardevolle onderbouwing of 
weerlegging van nieuwe en bestaande 
ideeën, gevoelens en theorieën. Of zoals 
Einstein, die naar het schijnt ook best aardig 
met cijfers kon goochelen, ooit gezegd zou 
hebben: ‘Not everything that can be coun
ted counts, and not everything that counts 
can be counted’.

drs. jeroen driessen
jeroen.driessen@driessen.nl
directeur

Column
Jeroen Driessen
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is meten transitie- vergoeding

transitievergoeding
De transitievergoeding is vanaf 1 juli de basis 
voor de ontslagvergoeding. Een medewer
ker heeft recht op deze vergoeding als hij 
2 jaar of langer bij u heeft gewerkt. Voor 
de eerste 10 jaar van het dienstverband 
bedraagt de vergoeding een derde maand
salaris per gewerkt jaar. Vanaf het 11e jaar 
is dit een half maandsalaris per gewerkt jaar. 
Voor 50plussers geldt onder voorwaarden 
een ruimere regeling tot 2020. 

grondslag voor de vergoeding
De grondslag voor de vergoeding is het 
bruto maandsalaris. Daarbij wordt aanvul
lend opgeteld:

•	 De vakantietoeslag en de  
vaste eindejaarsuitkering;

•	 Het gemiddelde van de  
overeen gekomen vaste loon 
componenten in de twaalf maanden 
voorafgaand aan het ontslag;

•	 Het gemiddelde van de  
overeen gekomen variabele loon
componenten in de 36 maanden  
voorafgaand aan het ontslag.

De vergoeding bedraagt maximaal € 75.000 
of een bruto jaarsalaris als dat meer is. 

verrekening transitie-  
en inzetbaarheidskosten
De kosten die u als werkgever heeft gemaakt 
voor transitie en inzetbaarheid mogen 
worden verrekend met de transitievergoe
ding. Dit mag u echter uitsluitend doen met 
toestemming van de medewerker. Deze 
transitie en inzetbaarheidsvergoedingen 
zijn vergoedingen aan de medewerker en 
worden als loon beschouwd. U moet in het 
kader van de werkkostenregeling bepalen 
onder welke categorie deze kosten verant
woord moeten worden.

Witte of groene tabel
Als er na aftrek van de transitie en inzet
baarheidskosten nog een bedrag resteert 
dan moet u dit bedrag uitbetalen aan  
uw medewerker. Er is sprake van loon uit 
vroegere dienstbetrekking. Dat houdt in dat 
u de groene tabel moet toepassen. Er zijn 
geen premies werknemersver zekeringen 
verschuldigd. U bent wel de werkgevers
heffing zorgverzekeringswet verschuldigd.  

extra aandacht
Omdat de transitievergoeding een nieuw 
onderdeel is binnen de loonheffingen is het 
goed om in het begin extra aandacht te 
hebben voor een correcte verwerking. 
Heeft u twijfels over de juiste verwerking 
in uw administratie, neem dan contact op 
met Driessen. 

guus leenen
guus.leenen@driessen.nl
salarisadviseur outsourcing

Per 1 juli is het nieuwe ontslag  recht van toepassing. Een 
onder deel van dit ontslagrecht is de transitievergoeding. De 
transitievergoeding komt in plaats van de kantonrechtersformule,  
die jarenlang de basis is geweest voor de berekening van de 
ontslagvergoeding.

in de salarisadministratie

Salaris uptodate



“hoe diGitaler de wereld wordt,  
hoe waardevoller die menselijke  

component wordt.”
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Binnen een paar jaar verdwijnt het concept 
‘internet’ zoals we dat vandaag de dag ken
nen. Als we vandaag ‘online’ willen, dan 
moeten we nog even duwen op Safari of 
Explorer. Stel je voor dat binnen 5 tot 10 jaar 
elk product (en misschien zelfs ieder mens) 
geconnecteerd is met het web, dan is inter
net even aanwezig als de zuurstof in deze 
wereld. Op dat moment zal elke organisatie 
in staat zijn een klantenrelatie uit te bouwen 
die sneller is dan real time. Een relatie die 
anticipeert en problemen oplost, nog  
voor de klant ze ontdekt. Automatisering  
loert om de hoek en zal ons leven naar een  
ongekend niveau tillen qua comfort. 

Wat is dan nog de rol van de mens 
in deze geautomatiseerde wereld? 
Laat ons eerlijk zijn: mensen zijn niet zo 
goed in operationele taken. We veroorzaken 

ongevallen met onze auto’s. We maken 
fouten in complexe berekeningen. We 
hebben verschrikkelijke medische dossiers 
door menselijke fouten. Menselijke fouten 
zijn vaak de zwakste schakel in een opera
tioneel proces. Met andere woorden, 
automatisering gaat de kwaliteit van heel 
wat diensten aanzienlijk verbeteren. 

Is er dan nog een rol 
voor mensen weggelegd? 
Absoluut. Er is immers meer in het leven 
dan operationele processen. Er is ook iets 
als emotie. Organisaties die enkel inzetten 
op het digitale zullen eindigen als koude, 
rationele en efficiënte bedrijven. Dat mag, 
maar in de meeste gevallen wil de markt én 
de organisatie dat niet. De meeste organi
saties zullen daarom evenzeer moeten 
inzetten op de menselijke component van 

Introductie

   When digitalbecomes
      human

Wat gebeurt er in een wereld waar alles digitaal is? Heeft een 

organisatie dan nog mensen nodig om klanten tevreden te houden? 

Of is een 100% digitale relatie de toekomst?

zakendoen. Mensen kunnen scoren door 
goed te zijn in die gebieden waar computers 
niet goed in zijn: emotie. Empathie, passie 
en creativiteit zijn typische menselijke 
eigenschappen die het verschil maken. Hoe 
digitaler de wereld wordt, hoe waardevoller 
die menselijke component wordt. Heel dit 
concept is gebaseerd op een oude econo
mische wet: de wet van de schaarste. Hoe 
schaarser een goed wordt, hoe waardevol
ler het wordt, stelt deze wet. 

Het fysiek menselijk contact tussen een 
organisatie en een klant, wordt steeds 
schaarser. En net daardoor stijgt het in 
belang. Net daardoor is het belangrijk om 
als organisatie goed te zijn in beiden: digi
taal en het menselijke. Net daarom is het 
essentieel om dat punt te bereiken; ‘when 
digital becomes human’.



nieuwe tijden,
anders organiseren

“de toekomst 
is er al,  

maar noG niet 
bij iedereen.”

Dat vakmanschap weer centraal gesteld 
moet worden, werd eveneens beschreven 
in het laatste Regeerakkoord ‘Bruggen 
bouwen’ (Rutte II), met name voor de sec
toren onderwijs, zorg en politie, waar dit 
zelfs tot beleid verheven wordt. Volgens 
Peters betekent dat “dat leiders in staat 
moeten zijn om vakmensen te ontslaan van 
regeltjes en er naar moeten streven het werk 
anders, meer horizontaal dan verticaal, te 
organiseren. Verticaal organiseren doen we 
al sinds 1848 toen de harkjesstructuur zijn 
intrede deed. In 1911 is met de introductie 
van The Principles of Sientific Management 
(Taylor) de verticale organisatie zelfs tot 
kunst verheven.”

Jaap Peters stelt dat organisaties er goed 
aan doen om anders en eenvoudiger te 
organiseren. “En daarvoor staan tegen
woordig steeds meer digitale middelen ter 
beschikking”. Zeker sinds 2003, met de 
introductie van Hyves, ondanks dat dit 
wellicht te veel eer is, is het eenvoudiger 
onderlinge verbindingen te leggen. 
Informatie kan efficiënter worden gedeeld 
met elkaar. Opvallend is echter dat dit in 

hoge mate horizontaal gebeurt, in diverse 
WhatsApp groepen tussen collega’s in de 
horizontale lijn, maar nauwelijks in de verticale 
lijn. Leiding gevenden moeten zich niet alleen 
focussen op wat er onder aan de streep over
blijft, maar vooral ook wat er boven die streep 
gebeurt. En daar kan techniek bij helpen. 

Als je kijkt wat er binnen het verenigings
leven gebeurt en dan met name binnen het 
voetbal, dan fungeren die organisaties 
zonder harde functieomschrijvingen: 
34.000 wedstrijden per weekend! Maar 
wel ondersteund door diverse sociale media 
binnen het horizontale circuit, openbaar en 
transparant (Facebook, WhatsApp). Als je 

je afspraken niet nakomt, terwijl je afge
sproken had om naar een wedstrijd te rijden, 
dan is via WhatsApp bij iedereen direct 
duidelijk wat er aan de hand is. Maar als je 
binnen een organisatie om half negen niet 
op je werk bent verschenen dan treden de 
formele, veelal verticale lijnen in werking. 
Verzuim wordt gemeld bij HRM en bij de 
lijnmanager, omdat we het zo geregeld 
hebben in ons systeem. Een ander interes
sant gegeven is dat de kosten van verticale 
organisaties veel hoger zijn dan horizontaal 
georganiseerde organisaties, waarbij volop 
gebruik wordt gemaakt van gratis digitale 
oplossingen*. En wij zijn zelfs in staat om 
zonder organisaties te organiseren met 
behulp van digitalisering. Denk aan Uber 
en Airbnb. Zodra dit echter gebeurt treden 
er van buitenaf weer allerlei systemen in 
werking, getuige de huidige discussies 
rondom deze twee verschijnselen. De toe
komst is er al, maar nog niet bij iedereen.

 Hoe meer van dergelijke app’s beschikbaar 
komen, hoe meer er sprake zal zijn van een 
nieuwe ordening binnen organisaties. Als 
apps het werk efficiënter maken zal dit 

Jaap Peters is organisatiekundige, spreker en auteur. Zijn meest 
recente boek heeft de uitdagende titel ‘Nieuwe tijden, anders 
organiseren’. ‘Geef het organiseren weer terug aan de professional’. 
‘De vakman (m/v) moet niet langer in de gereedschapskist van de 
manager zitten. De organisatie zou de vakman in staat moeten stellen 
zijn of haar professie/beroep goed te kunnen uitoefenen’. Helaas 
worden veel professionals door hun organisatie niet goed ondersteund 
of soms zelfs in de weg gelopen, aldus Jaap Peters.

When digital becomes human
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leiden tot anders organiseren van werk en 
wordt het werk van leidinggevenden even
eens anders en voor bepaalde hiërarchieën 
worden lagen zelfs overbodig. De echte 
leiders echter, zullen de echte vakmensen 
juist in staat stellen om beter te balanceren 
op de grenzen van de leefwereld en de 
systeemwereld, wat met name tot uiting 
komt in de zorg en het onderwijs. Maar dan 
is het aan de leiders van de toekomst om 
tegendruk te geven aan de regeltjes die uit 
het systeemdenken voortkomen. Leiders 
moeten het organiseren terugbrengen naar 
de menselijke maat, zoals dat bijvoorbeeld 
bij de wijkteams gebeurt. Zorg ervoor dat 
je je begeeft in de leefwereld. Zodat je weet 
wat er echt gebeurt.

Een veel gehoord voorbeeld van organisa
ties waarbij digitalisering het werk anders  
en efficiënter organiseert is Buurtzorg.  
Zij hebben dezelfde cao als de reguliere 

thuiszorg, dezelfde vakmensen, dezelfde 
klanten. Het geheim van het succes wordt 
door Jos de Blok toegeschreven aan auto
matisering die de verbinding tussen alle 
medewerkers optimaal organiseert. 
Zoals eerder al aangegeven leidt dat tot  
een efficiëntere operatie en daarmee  
lagere kosten.

Jaap Peters merkt nog op dat het opvallend 
is dat we veelal privé betere ICTspullen 
hebben dan binnen de organisatie. Veel 
medewerkers hebben twee mobieltjes op 
hun bureau of zijn thuis gewend met de 
iPad te werken. Bring your own device is 
nog niet overal ingeburgerd. Daarnaast is 
het vreemd te noemen dat bijvoorbeeld 
Facebook in privé netwerken volledig is 
ingeburgerd, maar organisaties om generlei 
wijze hiervan gebruik hebben gemaakt, 
anders dan die irritante ‘Likes’. Mede
werkers zijn privé heel bekwaam om met 

technieken om te gaan die informatiedeling 
optimaliseren, maar bij de top van veel 
organisaties is deze bekwaamheid nog niet 
aanwezig. De afstand tussen de top van de 
organisatie (‘het Hoogland’) en de werk
vloer (‘het Laagland’) blijft daarmee in takt. 
Het lijkt zelfs een bewuste keuze om op 
deze traditionele verticale wijze de organi
saties in te blijven richten en om deze afstand 
in stand te houden, terwijl de mogelijkhe
den volop aanwezig zijn om horizontaal te 
verbinden. Dan zal de marktwerking het 
pleit beslissen.

MicHel van Hoeij Mba
michel.vanhoeij@driessen.nl
divisiemanager Werk

*    In het nieuws verscheen dat in veel ziekenhuizen 
artsen informatie uitwisselen over patiënten via 
WhatsApp. Lees hier meer over op www.nrcq.nl/ 
2015/07/08evenoverjouwinfectieheen 
enweerappenmagdat

 thEMA | MARktVisiE 9

Jaarcongres hRm
Jaap Peters is één van de sprekers tijdens het Jaar
congres HRM dat plaatsvindt in november. Tijdens 
dit congres vertelt Jaap Peters hoe u als HRM‘er 
om kunt gaan met verandering en de organisatie 
waar u werkzaam bent kunt klaarstomen voor de 
toekomst. Kijk op www.jaarcongreshrm.nl voor 
meer informatie.



Ook de wijze waarop we digitaal en online 
‘zijn’ verandert. We gebruiken steeds meer 
mobiele apparaten zoals smartphones  
en tablets. Gemiddeld gebruiken wij 
Nederlanders 3,6 ‘devices’ per persoon. 
Met de acceptatie en het gebruik van  
‘digital’ zit het dus wel goed. Maar wat 
betekent dit voor de menselijke interactie, 
die steeds vaker via een beeldscherm loopt? 

vind ik leuk?
Nog niet zo lang geleden vroeg ik aan één 
van mijn vrienden hoe het ging met zijn 
broer. Het antwoord: “Geen idee, ik heb 
geen Facebook.” Mijn vriendin werkt in  
het middelbaar onderwijs en geeft les aan 
brugklassers en tweedeklassers. Meer dan 
200 ‘whatsappjes’ per dag is de norm voor 
deze pubers. En als je ze niet bijhoudt, weet 
je de volgende dag niet waar ‘het’ over gaat.

Met de opkomst van internet en digitale 
mogelijkheden zoals social media, kun je 
soms de vraag stellen wat de betekenis van 
het woord ‘social’ nog is in dit verband. Het 
gebruik van digitale media is zeker niet per 
definitie sociaal te noemen. Terwijl sociale 
interactie één van de belangrijkste zaken 

in het menselijke leven is. Juist in dat leven 
dat steeds digitaler wordt. 

Uit onderzoek blijkt dat bepaalde aspecten 
van het menselijk gedrag worden versterkt 
door online en sociale media. Met name 
sociale vergelijking (‘Downward Social 
Comparison’, Festinger 1954 en Wills 
1981) is aan de orde van de dag. Bijna  
9,5 miljoen Nederlanders bekijken de meest 
uiteenlopende statusupdates op Facebook. 
Dé digitale plek om de ‘sociale interactie’ 
op te zoeken en waar vrijwel iedereen een 
fantastisch leven lijkt te hebben. Prachtige 
foto’s (veelal met een ‘authentieke’ filter 
om het nog specialer te maken), prachtige 
teksten, mooie vakanties, lekker eten,  
perfecte gezinnen: alles komt voorbij.  
En we klikken massaal op ‘Vind ik leuk’! 
Maar vinden we dat eigenlijk wel leuk? Uit 
het genoemde onderzoek blijkt dat veel 
mensen, vanwege het fenomeen ‘sociale 
vergelijking’, zich ongelukkiger kunnen 
voelen, omdat ze denken dat anderen  
het beter hebben dan henzelf. Terwijl dit 
soort media vooral gebruikt wordt voor 
zelfpresentatie, waarbij de voorkeur meestal 
uitgaat naar iets moois. De realiteit is echter 

When digital becomes human

Online verbinden,
offline ontmoeten

Altijd en overal online, alles digitaal beschikbaar en up-to-date. Het is 
tegenwoordig de standaard geworden. Vooral in Nederland lopen we 
voorop; waar de internetpenetratie in Europa op 76% ligt, heeft 94% 
van de Nederlandse huishoudens een internetverbinding. Hiermee is 
Oranje dan wel weer Europees Kampioen. Op de voet gevolgd door 
Denemarken, Zweden en Luxemburg. 

10 thEMA | VisiE DRiEssEN

Visie Driessen



vaak anders, maar de ‘virtual reality’ lijkt 
steeds meer onze eerste realiteit te worden. 

Connection lost?
De connectie tussen mensen is er technisch 
gezien 24/7. Of de ‘echte’ connectie er 
tussen mensen is, is dus soms maar de vraag. 
Maar de digitalisering wil natuurlijk lang 
niet altijd zeggen dat de ‘connection lost’ 
is. Het brengt ook allerlei mogelijkheden 
met zich mee. We leven namelijk ook in 
een connected wereld waar mensen op 
allerlei manieren met elkaar in contact 
komen die waardevol zijn. Een mooie 
beschrijving daarvan wordt gegeven in het 
boek ‘Connect!’ van Menno Lanting. Hij 
onderscheidt de digitale trends: collectieve 
expressie (m.n. social media en online 
referenties), collectieve creativiteit (cocre
atie via internet), collectieve productie 
(online samenwerken, crowdfunding), 

collectieve intelligentie (‘zwermintelli
gentie’ zoals Wikipedia), collectieve  
macht (vergelijkingssites, online petities) 
en collectieve oneindigheid (altijd alles 
overal online). 

Driessen: Online verbinden, 
offline ontmoeten
Ook binnen Driessen zijn we dagelijks bezig 
met alles wat de digitalisering en het internet 
ons biedt. Waarbij we altijd kijken naar  
hoe dit waardevol kan zijn voor onszelf, maar 
zeker ook voor al onze flexibele medewer
kers en opdrachtgevers. Onze visie is dat 
mensen het verschil maken, hetgeen ook 
voorop staat in onze kijk op en acties rondom 
digitalisering. Hierbij richten we ons, samen 
met alle collega’s en naast de dagelijkse 
digitale manier van werken, met een ‘digitaal 
innovatieteam’ specifiek op de onderwerpen 
Social, Mobile, Cloud en Data;

In een notendop zijn dit digitale thema’s 
die op dit moment dagelijks onze aandacht 
krijgen. Binnen Driessen zeggen we altijd 
dat onze dienstverlening zich moet con
centreren op ‘online verbinden, offline 
ontmoeten’, zodat we op een digitale 
manier persoonlijk en relevant kunnen zijn. 
Dit doen we via onze websites, Skype
gesprekken, online klantcommunities, 
mobiele apps en meer. Hoe goed we dit 
ook elke dag proberen te doen en altijd 

zullen blijven doen; er gaat wat ons betreft 
niets boven samen een kopje koffie drinken 
op één van onze locaties in het land. Zo 
kunnen we elkaar persoonlijk en echt ont
moeten. ‘When digital becomes human’ 
zullen we maar zeggen. 

ruud HelMes
ruud.helmes@driessen.nl
projectmanager
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social: waar bevinden onze 
flexibele medewerkers en 
opdrachtgevers zich online? 

Hoe kunnen we hen opzoeken en in 
verbinding komen? Hoe kunnen we 
voor hen waarde toevoegen en op  
verschillende kanalen klaar staan om te 
helpen en ondersteunen bij vragen die 
ze hebben? 

mobile: naar verwachting 
zal tegen 2017 meer dan 
een derde van de wereld

bevolking een smartphone bezitten. 
‘Mobile First’ wordt steeds meer 

gemeen goed: we doen steeds meer met 
onze mobiele telefoons. We bedenken 
en ontwikkelen op dit moment diverse 
applicaties voor smartphones en tablets 
die onze dienstverlening nog toegan
kelijker en gebruiksvriendelijker maken.

Cloud: online samenwer
ken wordt steeds belangrij
ker. Zowel binnen Driessen 

zelf als de samenwerking met en dienst
verlening aan opdrachtgevers of  
bijvoorbeeld zelfstandige professionals. 
Hiervoor worden in hoog tempo 
cloudoplossingen toegepast die dit 

alles makkelijker moeten maken, waar
bij privacy en veiligheid te allen tijde 
voorop staan.

Data: er komt elke minuut 
van de dag een enorme 
hoeveelheid digitale data 

bij ter wereld. Dat is voor ons niet 
anders. Wat doen we met deze data? 
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze 
diensten en informatie beter wordt 
toegespitst op de doelgroepen? Hoe 
kunnen we alles persoonlijker en dus 
relevanter maken voor alle mensen 
waarmee we contact hebben? 

  “binnen 
driessen zijn 
we daGelijks 

beziG met 
alles wat de 

diGitaliserinG 
en het 

internet  
    ons biedt.”



goed bekend 
nieuwsbrief is 
vernieuwd
Wellicht bent u bekend met  
het Goed Bekend blog waar 
dagelijks het laatste HRM
nieuws op wordt gepubli
ceerd? Om niets te hoeven 
missen is de Goed Bekend 
nieuwsbrief enkele jaren  
geleden in het leven geroepen. 
Hiermee blijft u iedere twee 
weken automatisch op de 
hoogte van het laatste nieuws 
en actualiteiten, specifiek voor 
de publieke sector.

aanmelden voor de  
goed bekend nieuwsbrief  
is mogelijk via  
www.driessen.nl/goedbekend

Weetjes

Driessen lanceert mobiele app
We checken onze email, social media, 
het nieuws en nog veel meer zaken op 
onze smartphone. Een steeds belangrijker 
persoonlijk ‘device’, zowel privé als zake
lijk. Ook bij opdrachtgevers en  
flexibele medewerkers van Driessen  
zien we dat de smartphone steeds vaker 
gebruikt wordt, ook zakelijk. Uiteraard 
zoeken wij continu naar mogelijkheden 
om op een eenvoudige manier met  
relaties en medewerkers in contact te 
komen en hen van relevante informatie  
te voorzien. Om die reden hebben wij 
onze eigen mobiele app gelanceerd.

blijf op de hoogte
Door middel van de Driessen HRM app, 
die gratis te downloaden is voor Apple 
iOS en Google Android, is het mogelijk 
om op een laagdrempelige manier met 
Driessen in contact komen. Daarnaast  
is dagelijks onder andere het laatste 
HRnieuws in de app te lezen.  

Ook binnenkijken bij en navigeren  
naar onze locaties is via de app mogelijk. 
En bovendien blijft u automatisch op de 
hoogte van interessante evenementen.

er volgt meer…
Uiteraard is dit de eerste stap en zal de app 
continu verder ontwikkeld worden. We 
hebben als doel om onze service en dien
sten zoveel mogelijk ‘mobiel’ te maken. 
Hierbij kunt u denken aan het inzien en 
downloaden van whitepapers en onder
zoeken op HRgebied. Maar ook zal het in 
de toekomst mogelijk zijn om vacatures te 
zoeken, te solliciteren, urendeclaraties in 
te dienen of bijvoorbeeld een loonstrook  
te bekijken.

12 ALGEMEEN | WEEtjEs
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Uitnodiging  
deelname 
tevredenheids-
onderzoek
Ieder najaar brengt TNS Nipo, in 
opdracht van Driessen, de tevredenheid 
van onze flexibele medewerkers en 
klanten in kaart. Op die manier kunnen 
wij ervoor zorgen dat onze dienst
verlening zo optimaal mogelijk past  
bij de wensen en behoeften van iedereen 
die in contact staat met Driessen. 

Daarom ontvangt u van TNS Nipo  
binnenkort een uitnodiging voor het 
tevredenheidsonderzoek dat dit najaar 
plaats gaat vinden. Hierbij nodigen wij  
u alvast uit om deel te nemen aan het 
onderzoek. Wij zijn hier ontzettend 
mee geholpen en erg benieuwd naar alle 
feedback en suggesties. Alvast bedankt 
voor de genomen moeite en uw bijdrage!

Jaarcongres hRm
Op dinsdag 10 en donderdag  
12 november organiseert Driessen 
wederom het Jaarcongres HRM.  
Dit jaar staat het Jaarcongres in  
het teken van ‘Future proof’. 
Niemand weet hoe de toekomst  
er precies uitziet, maar één ding  
is zeker: morgen is anders dan  
vandaag. Dat klinkt misschien  
spannend, maar de toekomst  
biedt volop kansen, zowel  
professioneel als persoonlijk. 

Als HRM’er in de publieke sector 
staat u er gelukkig niet alleen voor. 
Samen met de mensen in uw  
organisatie gaat u de toekomst  
tegemoet. Hoe wordt u ‘future 
proof’? Inspirerende sprekers  
zoals Jaap Peters, Claire Boonstra  
en André Kuipers nemen u mee in 
hun verhaal tijdens het Jaarcongres 
HRM. Wij hopen u te ontmoeten 
tijdens een van onze congresdagen! 

KOmt U OOK Op 10 OF 12 nOvembeR
 2015?

Kijk op www.jaarcongreshrm.nl  
voor het complete programma en inschrijven.

prinsjesdag 
special
Naar aanleiding van Prinsjesdag 
brengen wij in de derde week 
van september wederom een 
Prinsjesdag Special uit. Daarin 
leest u de belangrijkste nieuwe 
plannen van het kabinet en de 
gevolgen daarvan voor uw 
organisatie en medewerkers. 
We verzenden de Prinsjesdag 
Special per email naar al onze 
relaties en publiceren deze op 
het Goed Bekend blog. 

www.driessen.nl/goedbekend
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met de menselijke factor

maak het
verschil
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Klantrelaties in transformatie
Emotionele relaties zijn sterk. Hetzelfde 
geldt voor de klantenrelatie van de 
toekomst: ze maakt het verschil in het 
emotionele. Het emotionele kan echter 
alleen maar scoren als het rationele deel 
perfect verloopt. De succesvolle klanten
relatie van de toekomst bouwt op het  
rationele (een digitale perfectie) én het 
emotionele (de menselijke touch). Het punt 
waarop een klantenrelatie uitblinkt in het 
digitale en het menselijke noem ik ‘when 
digital becomes human’.

technologie als ruggengraat
Technologie is voor de grote meerderheid 
een zesde zintuig. Er gaat geen uur (soms 
geen minuut) voorbij of we gebruiken iets 
technologisch. Technologie helpt ons bij 
het genieten van onze hobby’s en om het 
dagelijks nieuws te volgen. Een gemiddeld 
gezin heeft vandaag een drietal toestellen 
verbonden met het internet. Tegen 2020 
zullen er dat minimaal tien zijn. Naast onze 
telefoon zijn binnenkort onder andere onze 
auto, koffiezetapparaat, televisie, schoenen 
en koelkast verbonden met het web.

De snelle digitalisering zet zich door in de 
relatie tussen consumenten en organisaties. 
De klantenrelatie wordt volledig digitaal 
gestuurd. Het verschil tussen online en 

offline verdwijnt snel. Consumenten leven 
vandaag in een wereld van self service, 
automatisering, slim gebruik van data en 
proactieve customer service. De digitalise
ring van de klantenrelatie gaat hard. 
Organisaties met een online oorsprong 
lopen hierin voorop en begeven zich boven

dien steeds meer in de offline wereld. De 
meeste bedrijven met een analoge achter
grond hebben vandaag een achterstand in 
het digitaliseren van de klantenrelatie.  
Hun toekomst is onzeker indien deze  
achterstand niet snel wordt ingehaald. 

Digitaal wordt een commodity
Op korte termijn zal de digitale klanten
relatie een commodity zijn. Wie de omscha
keling naar digitaal niet maakt, zal ophouden 
te bestaan. Wie succesvol de omschakeling 
maakt, zal echter vaststellen dat het onvol
doende is om het hart van de klant te win
nen. De digitale transformatie dwingt 
organisaties om eveneens de ‘human’ relatie 
te transformeren. Welke rol spelen mensen 
binnen vijf jaar nog in de relatie met klan
ten? Zullen self service, automatisering en 
robots de klantenrelatie van de toekomst 
domineren? Mensen kunnen (voorlopig?) 
iets wat de machine niet kan: emotie in de 
klantenrelatie injecteren. Als we mensen 
inzetten, moet de focus op emotie liggen. 
Een computer kan (vandaag nog) niet cre
atief, empathisch of gepassioneerd over
komen. Mensen kunnen dat wel.

When digital becomes human
De klantenrelatie van de toekomst is een 
digitale én een menselijke relatie. Innovatie 
is nodig op beide dimensies. De meeste 
organisaties erkennen hun achterstand in 
het digitale, maar overschatten de huidige 
kwaliteit van de menselijke contacten met 
klanten. De hervorming van de klantenrelatie 
verloopt via twee assen: de digitale en de 
menselijke. Dit leidt tot vier situaties waarin 
organisaties zich kunnen bevinden.

Iedereen houdt van E.T. Onlangs keek ik samen met mijn twee zoontjes nog eens naar deze bijzondere 
film. Net zoals iedereen kregen we een brok in de keel bij het afscheid tussen E.T. en zijn menselijke vriend 
Elliott. Voor E.T. kenden we enkel ‘stoute’ aliens. Deze wezens hadden helemaal niets menselijks. Het 
buitenaardse was iets om schrik van te hebben. E.T. is een buitenaards wezen met een warm, menselijk 
karakter. Dat was nieuw. Alle ‘lieve’ buitenaardse wezens in films hebben trouwens iets menselijks. 
Iedereen heeft sympathie voor E.T. Eens de film gezien vergeet je hem nooit meer. 

“technoloGie  
is voor 

de Grote 
meerderheid 

een zesde 
 zintuiG.”
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1. snelle dood
Organisaties zonder digitale en zonder 
menselijke kwaliteiten in de klantenrelatie 
zijn ten dode opgeschreven. Een goed 
product, goede ligging en een schappelijke 
prijs zijn onvoldoende om te blijven bestaan. 

2. vandaag sterk,  
morgen onvoldoende
Sterk zijn in de menselijke relatie is een 
ongelooflijke troef. Veel van de huidige 
succesvolle organisaties hebben hun succes 
te danken aan ijzersterke menselijke relaties. 
Dit is iets om te koesteren en te blijven ont
wikkelen. Organisaties waar klanten van 
houden, hebben dat te danken aan de sterke 
menselijke relaties van de medewerkers. 
Met een sterke emotionele klantenrelatie 
kan je succesvol zijn. Of toch nog voor even… 
Het risico is namelijk dat de concurrent, uit 
onverwachte hoek, de kracht van het digitale 
gebruikt om de klantenrelatie drastisch te 
veranderen en zo de markt in te pikken.

Er bestaan initiatieven (bijvoorbeeld www.
thuisafgehaald.nl), waarbij buren elkaar 
maaltijden bezorgen. Thuislevering door 
grote bedrijven zal de komende jaren sterk 
stijgen in kwaliteit en snelheid. Google wil 
voeding in de toekomst in één uur tijd bij 
de consument thuis krijgen na een online 
bestelling. Elke sector, groot of klein, krijgt 
te maken met een digitale variant. De men
selijke relatie zal meer dan uitstekend 
moeten zijn om dan te overleven. Digitaal 
niet gevonden worden, niet kunnen aan
kopen of geen service verlenen, is een 
garantie op een eindig bestaan.

3. vechtersmarkt
Veel van de huidige superster bedrijven 
bevinden zich in het segment waar digitaal 
sterk scoort zonder menselijke relaties. 
Bedrijven als Facebook, Google, Booking.
com en Amazon.com hebben een perfect 
werkende digitale interface. Menselijk 
contact lijken ze zoveel mogelijk te vermij
den. Een handvol bedrijven uit deze cate
gorie zal wellicht succesvol blijven in deze 
wereld. Het zijn de uitzonderingen die 
binnen hun categorie vandaag onbetwist
baar zijn. Al valt het op dat velen onder hen 
naast een schitterende digitale interface 
ook over scherpe prijzen beschikken. Als 
je niet tot de digitale supersterren behoort, 
is dit kwadrant een moeilijk te bespelen 
veld, waar prijs op termijn het belangrijkste 
verschil zal maken.

4. When digital becomes human
De nieuwe digitale supersterren, zoals Uber 
en Airbnb, bevinden zich in dit kwadrant. 
De combinatie van een digitale en mense
lijke klantenrelatie is de enige plaats waar 
het voor de meerderheid van de organisaties 
mogelijk wordt om te blijven bestaan. Het 
is geen garantie op succes, maar de andere 
kwadranten zijn een garantie op grote 
moeilijkheden voor het gros van de bedrij
ven. Volgens een onderzoek van IBM slagen 
de meest winstgevende bedrijven erin een 
emotionele band op te bouwen bovenop 
een sterke transactionele relatie. Succes  
zal komen door de digitale perfectie  
te koppelen aan menselijke emotie. Hoe 
sterker de emotionele relatie, hoe groter 
het succes.

steven van bellegHeM
Gasthoofdredacteur 
Driessen Persoonlijk





Begin dit jaar verscheen het rapport ‘Digitalisering en de toekomst van het werk bij gemeenten’ van het 
A+O fonds Gemeenten. Het gaat in op de gevolgen van de snelle technologische ontwikkelingen voor 
het werk bij gemeenten. Dit artikel vat dit rapport voor u samen.

Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt 
de gemeentelijke sector op het gebied van 
arbeidsmarkt en HRMbeleid. Namens  
het fonds onderzocht de begeleidings
commissie ‘Overheid in beweging’ de 
gevolgen van digitalisering voor het werken  
bij gemeenten. 

Het onderzoek richtte zich op de belang
rijkste technologische ontwikkelingen voor 
de komende jaren en de te verwachten 
gevolgen ervan voor taken, werkzaamheden 
en functies van gemeenten. De onderzoe
kers pasten deskresearch en expertinter
views toe. Directe aanleiding voor het 
onderzoek waren het boek ‘The second 
machine age. Work, progress and prospe
rity in a time of brilliant technologies’ van 
Brynjolfsson en McAfee (2014) en de studie 
‘The future of employment. How suscep
tible are jobs to computerisation?’ van 
Osborne en Frey (2013). Beide publicaties 

geven aan dat de technologische ontwik
kelingen sneller gaan dan verwacht.

technologische ontwikkelingen
Opvallende technologische ontwikkelingen 
zijn bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s, com
plexe communicatie met computers en 
steeds beter functionerende robots. Deze 
ontwikkelingen zijn onder andere mogelijk 
door meer rekenkracht, snellere processors 
en meer en verbeterde sensoren die veel 
meer en realtime waarnemingen mogelijk 
maken. Ook is er een enorme toename van 
gegevens (‘big data’), die bovendien beter 
doorzocht en verwerkt kunnen worden. 

Verder speelt machine learning een rol. Het 
gaat om ‘slimmere’ computers met meer 
lerend vermogen. Daarnaast zijn er robots 
die steeds meer kunnen en een ‘internet 
der dingen’, waarbij ‘slimme’ apparaten 
informatie verzamelen, uitwisselen en soms 

zelfstandig acties uitvoeren. Ook is er een 
sterke groei van social media en van het 
internetten met mobiele apparaten en apps. 
Cloudcomputing neemt een grote vlucht 
en 3Dprinting is in opkomst. Van grote 
invloed is de nexus of forces, de gecombi
neerde kracht van social media, mobiel 
internet, betere analysemogelijkheden en 
cloudcomputing. Dit leidt tot nieuwe, 
innovatieve producten.

De ontwikkeling van technologie en digi
talisering gaat de komende decennia sneller 
dan ooit. Hierdoor is een voorspelling van 
de invloed op het werk momenteel niet 
mogelijk voor de langere termijn. 

gemeenten en digitalisering
Computers nemen met machine learning 
een aantal taken over. Dat betreft dan met 
name dataentry via optical character recog
nition (OCR), spraak omzetten in tekst en 

vragen om aanpassingsvermogen

Digitale  
 veranderingen
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juridische en andere Watson-achtige data-
bases (Watson is een ‘computer-arts’ van 
IBM met betere diagnoses dan medisch 
specialisten). Ook de mogelijke inzet van 
sensoren/drones voor toezichtstaken valt 
onder machine learning.

Behalve machine learning zorgen de meeste 
technologische ontwikkelingen niet vanzelf 
voor verandering van het werk bij gemeen-
ten. Om de toenemende technische moge-
lijkheden te gebruiken, moeten gemeenten 
eerst hun werkprocessen verder rationali-
seren om daarna de routinematige taken te 
automatiseren. Dit geldt allereerst voor de 
administratieve (muterende) taken. De 
gemeentelijke overheid is traditioneel sterk 
op dit soort taken ingericht. Gemeenten 
kunnen meer (bestaande) technologie 
toepassen. Wel zijn gemeenten en hun 
ICT-leveranciers bezig met ontwikkelingen 
die tot verdergaande digitalisering leiden.

Een belangrijke digitale ontwikkeling zijn 
apps. Deze zijn een hulpmiddel bij selfser-
vice, aanvragen indienen en informatiever-
strekking over producten en bestuurlijke 
processen. De app is in opkomst bij gemeen-
ten, maar wordt nog zeer beperkt gebruikt. 
Waarschijnlijk zullen klanten en medewer-
kers IT-afdelingen dwingen om op apps 
over te stappen.

Ook is een belangrijke rol weggelegd voor 
‘big data’. Gecombineerd met business 
intelligence (gegevens gebruiken om orga-
nisaties slimmer te laten werken) gaan deze 
zorgen voor realtime-informatie en voor 
voorspellende waarde. Realtime-informatie 
verandert de politieke besluitvorming, de 
rol van bestuurders, het beleidswerk en de 
beleidscyclus. De inzet van de gemeente 
wijzigt van top-down (intentiegestuurd) 
naar bottom-up (feitengestuurd). Een 
beleidsplan voor vier jaar wordt zinloos.
 
Werk bij gemeenten
Door de technologische ontwikkeling  
verdwijnt vooral het werk in mutatie-
verwerking (data-entry). Ook door  
selfservice voor de burger via bijvoorbeeld 
apps komt er minder werk. Routinematig 
kenniswerk wordt overgenomen door 
informatiesystemen. 

In de inrichting en het beheer van informa-
tievoorziening komt er meer werk. Dat 
geldt ook voor de controle op selfservice 
en informatie die afwijkt van de basisregis-
tratie. Big data kunnen deels worden 
gebruikt bij bestaande werkzaamheden 
(bijvoorbeeld bestrijding van uitkerings-
fraude). Toepassing van big data leidt ook 
tot nieuw werk, omdat zinvolle conclusies 
moeten worden getrokken uit de grote 
hoeveelheid informatie.

Aanpassingsvermogen 
Over twintig jaar zijn de huidige beroepen 
grotendeels verdwenen of ingrijpend gewij-
zigd. Medewerkers moeten zich voortdu-
rend bijscholen en wellicht zelfs meermaals 
omscholen. In een loopbaan vinden meer-
dere carrièrewendingen plaats. Tijdens 
opleidingen veroudert inhoudelijke kennis 
al gedeeltelijk. Opleidingen moeten daarom 
meer gericht zijn op skills, aanpassingsver-
mogen en principes, dan op kennis.

Aangezien ontwikkelingen zo snel gaan 
dat zij (inhoudelijk) niet te voorspellen zijn, 
moeten mensen en organisaties goed met 
verandering om kunnen omgaan. Hierbij 
tellen vooral zogeheten ‘future work skills’ 
(of ‘21st century skills’). Het gaat daarbij 
om het effectief, productief en efficiënt 
inzetten van technische middelen.

De toekomst ligt in vaardigheden gericht 
op informatie, communicatie, strategie en 
content en niet meer zozeer in administra-
tieve vaardigheden. Via nieuwe mensen 
haal je nieuwe vaardigheden en technologie 
binnen. Bij gemeenten hapert dit, omdat 
veel gemeenten de laatste jaren vacatu-
restops kennen. 

Vervolgonderzoek
De begeleidingscommissie geeft de vol-
gende aanbevelingen:
•	 Breng de ontwikkelingen onder  

de aandacht van gemeenten.
•	 De digitale ontwikkelingen moeten 

voortdurend worden gescand,  
bijvoorbeeld door een ‘denktank’.

•	 Verleg de focus van onderzoek ook 
naar de maatschappij en bekijk  
vervolgens wat de rol van de  
gemeente is in die maatschappij.

De commissie stelt overleg voor met  
‘koepels’ van overheidsmanagers, ICT-
leveranciers en organen die zich bezig-
houden met digitaal werken bij de overheid. 
Daarnaast gaat de commissie ‘big data’ en 
de gevolgen ervan voor gemeenten nader 
onderzoeken. Ook wil ze de effecten van 
‘machine learning’ en ‘future work skills’ 
onderzoeken. 

De overgang naar een verregaand gedigi-
taliseerde maatschappij betekent niet  
alleen sturen op inhoudelijke aspecten. 
Gemeenten moeten verandering als zoda-
nig aankunnen, ongeacht de inhoud van 
die verandering. Dat draait om verander-
management, onderwijs en strategisch 
personeelsbeleid. De commissie gaat  
de effecten van de veranderingen en  
verandermanagement dan ook verder 
onderzoeken.

Bron: Rapport Digitalisering en de toekomst van 
het werk, een uitgave van A+O fonds Gemeenten. 
Januari 2015.

Lieke Jansen
lieke.jansen@driessen.nl
communicatieadviseur
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Het primair onderwijs heeft door leerlingenkrimp te maken met een dalende werkgelegenheid. Het 
aantal WW-uitkeringen is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen en er wordt zo nu en dan zelfs 
gesproken over een verloren generatie. Het bijzondere hieraan is echter dat vanaf 2016 in een aantal 
regio’s een lerarentekort ontstaat. Er lijkt derhalve sprake van een (tijdelijke) mismatch die middels het 
toepassen van de juiste instrumenten kan worden overbrugd. Het Participatiefonds/Vervangingsfonds 
en het Arbeidsmarktplatform PO zijn deze mening ook toebedeeld en hebben vanaf 2014 de handen 
ineengeslagen door landelijk het thema regionale transfercentra te introduceren binnen deze sector. 

Onder de vlag van het Sectorplan PO en 
met cofinanciering van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de 
subsidieregeling regionale transfercentra 
PO geïnitieerd. Het doel van de transfer
centra is het voorkomen van een instroom 
in de WW van minimaal 600 fte door middel 
van begeleiding van werk naar werk.  
De gedachte hierbij is dat meerdere school
besturen met elkaar samenwerken en 
hiermee de interne arbeidsmarkt verrui
men: lokale krimp kan worden opgevangen 
door lokale groei.

Wet werk en zekerheid
De inschrijvingen vielen echter lange tijd 
tegen en het was de vraag of de subsidie 
wel volledig zou worden gebruikt. De Wet 
werk en zekerheid en de implicaties voor 
het vervangingenproces hebben de trajec
ten rond de jaarwisseling 2014/2015 in een 
stroomversnelling gebracht. De aanstaande 
beperking (vanaf 1 juli 2016) van de duur 
en het aantal tijdelijke contracten, dwingt 
schoolbesturen opnieuw na te denken over 
de invulling van vervangingsbehoefte. Het 
inrichten van een gezamenlijk vervan
gerspool onder de vleugels van een trans
fercentra is voor veel besturen het antwoord 
op deze uitdaging geweest.

subsidie
Er is in eerste instantie subsidie vrijgemaakt 
voor de ondersteuning van tien transfercen
tra. Het is echter gebleken dat het Sectorplan 
PO coulant is met de inschrijvingen. Op het 
moment van drukken van deze uitgave is 
voor twaalf centra subsidie aangevraagd. 
Uiteraard moet elk centrum voldoen aan de 
subsidievoorwaarden die zijn gesteld door 
het Sectorplan PO om in aanmerking te 
komen voor een traject. De subsidie bestaat 
per fase uit een dekking van personele en 
nietpersonele kosten. Per centrum kan deze 
subsidie oplopen tot ruim € 365.000,. 
Bovendien kan gebruik worden gemaakt 
van aanzienlijke adviesuren van specialisten 
van het Sectorplan PO.

De transfercentra verschillen in omvang; 
het kleinste centrum heeft drie schoolbe
sturen en het grootste 24. Elk centrum 
doorloopt vier fasen: plan, start, aanjaag 
en consolidatiefase. De centra Noord
Holland Noord, NoordHolland Zuid, 
Groene Hart, Tilburg, Oost Noord Brabant, 
Zuidwest Gelderland en Twente bevinden 
zich in de planfase; Utrecht, Zeeland, Zuid
Limburg, Drenthe en Groningen zijn een 
stadium verder en hebben de startfase 
bereikt. In totaal hebben zich 160 besturen 

in het primair onderwijs

Regionale 
transfercentra  



aangesloten met ruim 2.000 scholen. Wat 
verder opvalt in de praktijk is dat er ook 
samenwerkingsverbanden ontstaan rondom 
vervangingen en mobiliteit die geen 
gebruikmaken van de subsidie van het 
Sectorplan PO. Vaak is hierbij de reden dat 
de omvang van het centrum niet toereikend 
is; per centrum dient een instroom in de 
WW te worden voorkomen van minimaal 
60 fte. Soms blijkt ook dat besturen het 
prettig vinden om zelf volledig de koers te 
bepalen, zonder afhankelijk te zijn van een 
subsidieorgaan.

Inrichten van een transfercentrum
Bij een transfercentrum wordt vaak uitge
gaan van een groeimodel. Dit betekent dat 
de gezamenlijke vervangerspool het ver
trekpunt is. Vanuit deze samenwerking 
wordt het transfercentrum verder ontwik
keld, zoals het inrichten van een talentpool, 
het actief aanbieden van outplacement en 
loopbaanbegeleiding en verdere digitale 
ondersteuning van de uitwisseling van 
vacatures en mobiliteitskandidaten.

De gezamenlijke vervangerspool bestaat 
in de regel uit een vaste en een flexibele 
schil. Om het vervangingsproces op een 
ordelijke wijze in te richten en te beheren, 
is een sectorspecifieke softwaretoepassing 
noodzakelijk. Er zijn transfercentra die 
middels deze software zelf het proces orga
niseren; anderen laten het gehele poolbe
heer aan een externe specialist over. 

In de praktijk heeft de vervangingspool 
verschillende verschijningsvormen. 
Bepaalde besturen gebruiken de pool als 
kweekvijver voor startende leraren of als 
relevante oplossing voor (minimaal 

basisbekwaam) boventallig personeel. 
Andere besturen zien de vervangers als een 
lerarenteam van de buitencategorie. 
Personeel kiest hierbij bewust voor het 
verrichten van invalwerkzaamheden, omdat 
zij een levensfase hebben bereikt waarin 
kennisoverdracht en primair lesgevende 
taken centraal staan. De formatieruimte die 

deze ervaren leraren beschikbaar stellen, 
wordt dankbaar ingevuld door startende 
leraren die juist behoefte hebben aan een 
stabiele omgeving om toe te groeien naar 
vakbekwaamheid.

Tot welke invulling een transfercentrum 
ook komt, in alle gevallen dragen specifieke 
HRinstrumenten bij aan een soepel draai
ende vervangingsmotor en regionale mobi
liteit. Het vervangingenproces kan hierdoor 

worden verbonden met (langdurige) 
vacatureinvulling, gebaseerd op zowel 
wettelijke verplichtingen als het organisa
tiebeleid. Het spreekt tot de verbeelding 
dat een gemeenschappelijke organisatie 
van een vacature en mobiliteitsbank met 
omliggende besturen extra kracht krijgt. 
In deze situatie zijn heldere afspraken over 
het beschikbaar stellen en invullen van 
vacatureruimte gebaseerd op wederke
righeid onontbeerlijk.

Samenvattend kan worden gesteld dat met 
een regionaal transfercentrum een mooie 
kans ontstaat voor geïntegreerd en duur
zaam (regionaal) HRbeleid met aandacht 
voor strategische personeelsplanning, 
mobiliteit en ontwikkelmogelijkheden voor 
zowel jong als oud. 

Ook interesse in het opstarten van een 
samenwerkingsverband of transfercentra? 
Driessen HRM is bij verschillende samen
werkingsverbanden en transfercentra 
betrokken van visievorming tot het leveren 
van bouwstenen en het concreet inrichten 
van vervangingsprocessen. Neem vooral 
contact met ons op als u behoefte heeft aan 
een sparringsessie omtrent deze thema’s. 
Het sectorplan loopt tot 1 april 2016. 
Subsidievragen dienen voor 29 februari 
2016 te zijn ingediend.

“de 
Gezamenlijke 
vervanGers-
pool bestaat  

in de reGel
 uit een vaste  

en een 
flexibele 

schil.”

niels noordeloos Msc
niels.noordeloos@driessen.nl
manager EHRM software
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hujambo,  
(Hallo)

In die ideale wereld zijn er geen mensen 
meer in mijn bos. Zodat mijn dag niet meer 
wordt verstoord door piepende en rinke
lende doosjes, dat er niemand meer van die 
buizen op mij richt om elk detail van mijn 
goddelijk lijfje te zien. Geen mensen meer 
die enthousiast beginnen te roepen als ze 
een drol van me vinden. Nooit meer mensen 
die alles uit hun handen laten vallen behalve 
lekker eten.

Met die gekke doosjes van jullie kun je me 
ook op afstand zien, je hoeft niet in mijn 
bos te komen, je kunt een chimpansee thuis 
bekijken. Dan heb je geen last van mieren, 
je hoeft je hoofd niet in allerlei bochten te 
verdraaien om een chimpansee in een boom 
te zien en je wordt niet nat of vies. Je hoeft 
alleen maar voor je doos te zitten en te 
kijken, dat is toch wat jullie het liefste doen. 

Zoals zo vaak snap ik jullie niet. Jullie stoppen 
je hele leven in een doos. En als een doosje 
begint te piepen of te trillen raken jullie in 
paniek en slaat de stress toe. Ik heb zelfs 
gehoord van muzungu’s die eerst in hun 
doosje kijken voordat ze gaan eten. Haha, ik 
ga eten als ik honger heb of als het eten voor 
mijn neus hangt. Volgens mij is het enige wat 
jullie niet laat leiden door je doosje, datgene 
wat ik doe over de rand van mijn nest. 

Alle normale dingen in het leven laten jullie 
bepalen door wat er in jullie doosjes staat. 
Ik kan niet begrijpen dat sommige muzun
gu’s de hele dag naar een doos kijken, alsof 
er niets mooiers te zien is. Dat jullie in plaats 
van elkaar te vlooien op een doos tikken, 
ik snap er niets van, maar ik hoop wel dat 
het een lekker gevoel oproept, anders doe 
je iets fout. En dan opeens zijn jullie ‘doos
jesmoe’, is er stress en dan moeten jullie zo 
nodig weg uit de dozenwereld en waar 
komen jullie dan naar toe? Juist naar mijn 
bos, omdat hier geen dozen zijn! Behalve 
die dingen die jullie weer meebrengen.

Kijk als wij nu met elkaar afspreken, dat 
jullie alle dozen en doosjes aan de kant 
gooien en gewoon leven zoals het leven 
voorbij komt: vlooi je vrienden met de 
handen, eet wanneer en wat je wilt, kijk 
eens om je heen en bepaal zelf wat je van
daag gaat doen. Kijk dan alleen in dat doosje 
als je een chimpansee wilt zien. Dan hebben 
jullie minder stress, een leuker leven, kan 
ik rustig slapen en hoef ik niet de hele dag 
als een fotomodel door de bomen te 
slingeren. 

Kwaheri sasa
driesje

Driessen Foundation
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.

Soms word ik wakker muzungu en dan heb ik gedroomd van de 
ideale wereld. Misschien ben je verwonderd dat een chimpansee kan 
dromen, maar wij kunnen dat net zo goed als jullie. Alleen combineren 
wij het met slapen en lopen jullie de hele dag te dromen.

Column Driesje*

*    De column van Driesje wordt geschreven  
door bioloog Patrick van Veen
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goed  
bekend met…
Waar kennen we u van?
De meeste mensen kennen me van mijn 
presentaties en mijn boeken. Ik schreef drie 
managementboeken (conversation mana
ger, conversation company & when digital 
becomes human) die het beter deden dan 
ik ooit durfde dromen.

p&O: personeel of organisatie?
Personeel. Ik ben een mensenmens. Ik hou 
van mensen, niet van organisaties. Een 
organisatie is een theorie. Mensen zijn echt. 
Mensen maken het verschil, niet een 
organisatie.

theorie of praktijk?
Praktijk. Ik ben parttime marketingprofes
sor aan een business school en dan associ
eren mensen je wel eens met een 
theoreticus, maar dat ben ik helemaal  
niet. Ik hou van praktische voorbeelden,  
van leuke kleine ideeën die het verschil 
maken.

einzelgänger of teamspeler?
Beiden. De energie die een team geeft,  
vind ik fantastisch. Anderzijds geniet ik er 
ook van om dingen helemaal in mijn eentje 
te doen. Ik heb beiden nodig om gelukkig 
te zijn.

vaste beloning of prestatiebeloning?
Prestatiebeloning. Los van leeftijd, los van 
rang en stand moeten mensen beloond 
worden voor wat ze doen. Enkel inzetten 
op korte termijn geldgewin zorgt voor  
de foute attitude bij de mensen. Werken 
voor de klant, waarde voor de klant, daar 
gaat het om.

grootste succes?
Ik blijf heel trots op mijn eerste boek, De 
Conversation Manager. Daarvan zijn meer 

dan 35.000 exemplaren verkocht. Dat was 
voor mij het begin van mijn huidige leven.

grootste misser?
Er doen veel startups een beroep op mij. 
Jammer genoeg heb ik niet altijd de tijd om 
naar iedereen te luisteren. Zo kwam er ook 
een bedrijf waar ik naar heb geluisterd en 
mee heb samengezeten, maar ik geloofde 
niet in hun concept. Ik dacht in te klassieke 
patronen en daarom deed ik niet mee. 
Zonde. Nu is dat bedrijf een succesvolle, 
jonge organisatie. Door onvoldoende open 
minded te zijn, miste ik een mooie kans. 
Zonde, zonde, zonde.

Waar wordt u heel blij van?
Tijd doorbrengen samen met mijn gezin. 
Ik werk heel hard, maar ik neem ook veel 
vakantie. Mijn vrouw en kinderen moeten 
me vaak missen, maar ik probeer dat te 
compenseren in de vakanties door er 100% 
te zijn. Ik kan daar zo van genieten.

Waar wordt u heel kribbig van? 
Negativiteit. Ik mijd negativiteit. Kan er 
echt niet tegen.

Waar bent u over 5 jaar?
Ik denk nog altijd in Knesselare. Mijn missie 
is om modern ondernemerschap en  
klantgerichtheid aan te moedigen in Europa. 
Ik hoop dat er heel wat bedrijven mee aan 
de slag gegaan zijn en ik daar tevreden naar 
kan kijken. Zelf hoop ik ondertussen  
nog een paar interessante verhalen te kun
nen vertellen die deze missie naar een hoger 
niveau tillen.

spreuk van de dag
Never, never, never give up. Spreuk  
van Churchill. Ik ben groot fan van zijn 
spreuken. 

naam:
Steven van Belleghem
leeftijd:
38
beroep:
inspirator
hobby’s:
koken, reizen, TV series kijken



De mensen die werken bij het gastvrije Elkerliek ziekenhuis hebben passie voor hun vak. Enthousiaste 
en gedreven medewerkers die het verblijf van de patiënt zo aangenaam mogelijk willen maken. Het 
Elkerliek is een ziekenhuis waar je als patiënt en als medeweker gewoon mens kunt zijn. Dagelijks 
doet het Elkerliek haar best om voor de 2300 medewerkers die er werken een fijne en aantrekkelijke 
werkgever te zijn. Medio juni werd in samenwerking met The Solutions Factory, dochteronderneming 
van Driessen, de website ‘Werken bij Elkerliek’ gelanceerd. Een online platform waar iedereen met 
interesse in werk bij het ziekenhuis terecht kan. Met op jaarbasis gemiddeld 130 vacatures zet het Elkerliek 
hiermee een mooie stap om zich te profileren als moderne werkgever. Ik ging hierover in gesprek met 
Leonie Schijven, manager P&O en Corine Peters, P&O assistent.

aandacht voor

bij het elkerliek ziekenhuis
mens & werk
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Wat is de aanleiding geweest  
om naar een recruitmentssysteem 
op zoek te gaan?
Leonie Schijven, manager P&O: “De aan 
 leiding om op zoek te gaan naar een recruit
mentsysteem was meerledig. We wilden 
graag efficiëntere werkprocessen binnen 
P&O, waardoor de werkbelasting minder 
zou worden. Daarnaast streeft de gehele 
organisatie steeds meer naar papierloos 
werken. Als afdeling gaan wij daar graag 
in mee. Een mooi voorbeeld hiervan is het 
elektronisch patiëntendossier (EPD) dat 
geïmplementeerd gaat worden. Tot slot 
vonden wij de uitstraling als werkgever 
naar buiten toe ook een belangrijk aspect.”

Welke criteria hebben jullie  
gesteld aan het systeem?
Leonie: “Wat voorop stond was dat het 
systeem gebruiksvriendelijk, toegankelijk 
en betrouwbaar moest zijn. Voor ons was 
het belangrijk dat het nieuwe systeem goed 
toe te passen moest zijn in de huidige sys
temen, ook vanuit technisch oogpunt. Een 
ander heel belangrijk punt was dat het ook 
mogelijkheden zou bieden voor de interne 
arbeidsmarkt.”

vanaf medio juni is  
www.werkenbijelkerliek.nl in de 
lucht. Wat zijn de ervaringen tot  
nu toe wat betreft efficiëntie?  
hoe zijn de eerste reacties?
Corine Peters, P&O assistent: “Eerst werden 
alle sollicitaties die binnen kwamen hand
matig ingeboekt en bevestigd via brieven. 
Voor leidinggevenden maakten we pakket
jes met brieven en CV’s ter beoordeling. 
Nu gebeurt alles digitaal, dus daar zit 
behoorlijk wat tijdwinst, zowel voor ons als 
afdeling P&O, als voor de leidinggevenden. 
Natuurlijk is het even wennen en zoeken 
voor diegene die met het systeem aan de 
slag gaat. Leidinggevenden kunnen nu op 
elk gewenst moment de reacties inzien en 
beoordelen. Ook vanuit P&O houden wij 
de reacties in de gaten en signaleren wij of 
er nog acties open staan. De eerste reacties 
van leidinggevenden zijn positief en ook 
voor ons werkt het veel efficiënter. Het 
vormt een mooie uitdaging van volledig op 
papier, naar volledig digitaal werken. “

Leonie: “Zelf heb ik de afgelopen periode 
ook kennis gemaakt met het nieuwe 

systeem, doordat er een vacature open 
stond binnen de sector P&O. Ik heb ervaren 
dat het systeem eenvoudig werkt en dat 
uitleg eigenlijk niet nodig is. Het is fijn dat 
het secretariaat P&O de vacature plaatst, 
vervolgens kun je zelf bepalen wanneer je 
de brievenselectie uitvoert. Een mooie 
bijkomstigheid is dat iedere sollicitant zich

zelf op eigen wijze kan presenteren, doordat 
het niet in een ‘systeemformat’ gedrukt 
wordt. Dat levert, ook digitaal, een diver
siteit aan brieven en cv’s op. Eigenlijk is dat 
net zoals in het papieren tijdperk.”

hoe zijn jullie omgegaan met de 
interne communicatie toen  
www.werkenbijelkerliek.nl live ging?
Corine: “Toen de website live ging is er een 
bericht gepubliceerd in onze interne 

nieuwsbrief, de Elkerweek. Raad van 
Bestuur en de leidinggevenden zijn geïn
formeerd door P&O tijdens de reguliere 
vergaderingen. Wanneer er concreet een 
vacature is op een bepaalde afdeling, wordt 
de handleiding die jullie hebben aangereikt 
meegestuurd naar de betreffende manager, 
met een korte uitleg en waar ze terecht 
kunnen voor eventuele vragen. Er is voor 
gekozen om pas uitgebreid te informeren 
als er binnen een sector daadwerkelijk een 
vacature bestaat. Daarnaast worden mede
werkers met een loopbaanvraag ook door 
P&O in de gelegenheid gesteld om zich in 
te schrijven voor de kandidatenbank. De 
kandidatenbank bestaat uit externe, maar 
ook interne kandidaten. Tot nu toe zijn er 
uit de kandidatenbank twee nieuwe colle
ga’s aangenomen.”

hoe kijken jullie naar de toekomst?
Leonie: “Momenteel voldoen we met de 
nieuwe ‘Werken bij Elkerliek’ website weer 
aan de wensen en eisen van de huidige tijd. 
We zien de website echt als een groeimo
del. De mogelijkheid bestaat bijvoorbeeld 
om er ook filmpjes op te plaatsen en dat is 
ook zeker een wens voor de toekomst. Het 
is een mooi platform om je te profileren. 
Zowel voor ons als werkgever, als voor de 
kandidaten die interesse hebben in onze 
organisatie.”

“leidinG-
Gevenden 

kunnen nu op 
elk Gewenst 
moment de 

reacties 
inzien en 

beoordelen.”

jeroen van der donk
jeroen.vanderdonk@
thesolutionsfactory.nl
www.thesolutionsfactory.nl
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Gemeentemuseum Helmond opende haar deuren in 1982. Destijds bestond het museum uit één locatie, 
het prachtige oude kasteel, midden in de stad. Begin jaren ’00 werd de tweede museumlocatie geopend, 
aan de andere kant van het kanaal dat midden door het centrum loopt, genaamd de Boscotondohal. Met 
directeur Marianne Splint aan het roer vaart het museum onder de paraplu van de gemeente een eigen 
koers. Als cultureel en maatschappelijk ondernemer geeft Gemeentemuseum Helmond invulling aan 
het museum van de 21e eeuw.

Eén museum, twee locaties en drie collecties. 
Dat vormt Gemeentemuseum Helmond.  
De twee locaties midden in de stad bieden 
ieder een eigen unieke beleving. Een prach
tig historisch kasteel én een moderne 
kunsthal, gebouwd onder Italiaanse archi
tectuur. De drie collecties van het museum 
bestaan uit moderne en hedendaagse kunst, 
mens & werk en stadshistorie.

Digitaal
Waar de website van een museum in het 
verleden vrijwel alleen bestond uit pagina’s 
met informatie over de locatie, openings
tijden en tentoonstellingen, worden tegen
woordig steeds meer websites uitgebreid 

met een grote of zelfs volledige online 
collectie. Dit gebeurde ook bij Gemeente
museum Helmond, waar in 2011/2012 de 
gehele collectie gedigitaliseerd werd. 
Gemeentemuseum Helmond is hiermee 
een van de eerste musea in Nederland die 
dit voor elkaar heeft gekregen. Het biedt 
alle geïnteresseerden de mogelijkheid om 
op ieder gewenst moment online alle wer
ken te bekijken, die te filteren zijn naar 
collectie, object, kunstenaar, periode en 
tentoonstelling. Zo kunnen er actuele stuk
ken die ook nog in het museum zichtbaar 
zijn online worden bekeken, maar ook 
kunstwerken die offline niet zichtbaar zijn. 
Door het digitale kanaal op een slimme 

manier in te zetten en bijvoorbeeld de col
lectie online beschikbaar te stellen,  
kunnen musea hun bezoekersaantallen  
en inkomsten vergroten. Het is noodzakelijk 
om te kunnen aansluiten bij de veran
derende behoeften van de consument,  
zo concludeert ABN AMRO in het rapport 
‘Een digitale agenda voor meer bezoekers 
en inkomsten’.

beleving
Om de bezoekers de beleving van een echt 
museumbezoek te laten ervaren, wordt door 
de medewerkers van het museum dagelijks 
hard gewerkt. Marianne: Gemeente  
museum Helmond staat voor kwalitatieve 

is naast offline ook online

toekomstbestendig              museum 



tentoonstellingen. We zijn succesvol in het 
aantrekken van een regionaal en landelijk 
publiek. Maar natuurlijk zijn we altijd op 
zoek naar nieuwe bezoekers. Hoe kunnen 
we zo veel mogelijk mensen in contact 
brengen met cultuur? Met name voor kin
deren en jongeren vinden we dit heel 
belangrijk. Vandaar dat het museum zich 
sterk maakt voor educatieve projecten voor 
het primair en voortgezet onderwijs.”

toekomstbestendig?
Bij Gemeentemuseum Helmond werken 
mensen met verschillende achtergronden 
en vakgebieden. Zo bundelen directie, 
conservatoren, educatie en marketing hun 
krachten. Allemaal met hart voor de cultu
rele sector. De afname in subsidie en 
sponsorgelden, die te zien is in de gehele 
sector, zorgt ook voor Gemeentemuseum 
Helmond voor financiële uitdagingen. 
Marianne: “Aan de andere kant word je ook 
geacht om extra creatief te zijn, wanneer 
je te maken hebt met kleinere budgetten.  
We willen ons namelijk blijven ontwikkelen 
en stellen dan ook regelmatig de vraag  
‘Hoe maken we het museum toekomst
bestendig’? Een antwoord is dat wij in 
toenemende mate onze rol innemen als 
‘culturele onderneming’.“

Flexibele inzetbaarheid
Naast de medewerkers die vast bij 
Gemeente museum Helmond in dienst  
zijn, worden er ook medewerkers ingezet 
via de flexibele schil. Met name in de 
zomerperiode en de weekenden zijn er 

binnenkort te zien in  
gemeentemuseum  
helmond
De tentoonstelling Magnum on Set neemt je mee 
achter de schermen van legendarische films uit de 
periode 1952 – 1985. Filmsterren als James Dean, 
Marilyn Monroe, Romy Schneider en Elizabeth 
Taylor werden hier op de filmset gefotografeerd 
door fotografen van het beroemde Parijse foto
persagentschap MagnumPhotos.Kijk voor meer 
informatie op www.gemeentemuseumhelmond.nl 

medewerkers die achter de balie zitten voor 
de kaartverkoop en de winkel, als suppoost 
werken of hulp bieden bij activiteiten. 
Marianne: “We bieden deze flexibele 
medewerkers een introductieprogramma 
aan, zodat zij precies weten wat er van hen 
verwacht wordt. Ook vindt er één à twee 
keer per jaar een bijeenkomst plaats voor 
onze flexibele medewerkers, zodat wij 
vanuit het museum kunnen laten weten 
waar wij waarde aan hechten en wat onze 
visie en missie is. Daarnaast is het leuk dat 

iedereen elkaar eens ziet en alle neuzen 
dezelfde kant op (blijven) staan. Deze 
medewerkers zijn tenslotte wel het visite
kaartje van het museum.”

lieke jansen
lieke.jansen@driessen.nl
communicatieadviseur



teD talk
Deze inspirerende TED talk  
wordt gehouden door de mede 
oprichter van Singularity  
University, Peter Diamandis.

teD talk
Deze video ‘get ready for  
hybrid thinking’ van oprichter  
Ray Kurzweil gaat over de 
hybride mens.
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“success consists of GoinG from failure to 
failure without loss of enthusiasm” 

Winston Churchill

Uitgelicht
door Steven van Belleghem

singularity University
Steven: “In juni 2014 ging ik voor het eerst langs bij Singularity University. Sinds 
die dag ben ik in de ban van hun gedachtengoed. Zij geloven in de exponentiële 
groei van technologie. Tegen 2030 zal één computer chip de kracht hebben van 
de hersenen van één mens en tegen 2045 heeft één chip de kracht van de hersenen 
van alle mensen samen. Dat moment noemen zij het singularity moment. Daarna 
zien ze een wereld waarin alle wereldproblemen zijn opgelost door de krachtige 
technologie. Hun ideeën gaan over het eeuwige leven, gratis energie voor 
iedereen en geen armoede meer in de wereld.”

boekentip

Een fantastisch boek 
dat recent verscheen 
van één van hun 
medewerkers  
is ‘exponential  
organisations’.  
Eén van de auteurs is 
een Nederlander: 
Yuri van geest. Dit vond ik één van de 
beste boeken die ik dit jaar heb gelezen. 
Het boek is zowel in het Engels als in het 
Nederlands te bestellen. 

Scan onderstaande 
afbeeldingen met  

uw Layar-app  
om de filmpjes  

direct te bekijken.

blog
Op de hoogte blijven van  de nieuwste inzichten van Singularity University?

Kijk dan op 
http://singularityhub.com
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... een medewerkster ook in deel tijd 
bevallingsverlof kan opnemen?

Een medewerkster heeft, zes weken na haar bevalling, het recht 
om het nog resterende bevallingsverlof flexibel op te nemen.  
Zij mag dit verlof dan over maximaal 30 weken verspreiden.  
De regeling is bedoeld om medewerkers zelf te laten bepalen 
hoe zij zorgtaken en werk na de bevalling met elkaar willen 
combineren. Vanwege medische redenen blijft de medewerkster 
wel verplicht om de eerste zes weken na de bevalling  
voltijd verlof op te nemen. Kortom: de medewerkster krijgt 
meer keuzevrijheid.

Wist u dat... … een 
gemeente-
ambtenaar zijn 
ouderschaps- 
verlof kan 
opschorten?
 
Voor 1 juli 2015 gold dat indien 
het ouderschapsverlof niet  
was opgedeeld in meerdere 
perioden en de medewerker 
het verlof tijdelijk wilde 
stopzetten, het resterende  
deel van het ouderschaps 
 verlof verviel. De betrokken  
medewerker had op een later 
tijdstip geen recht meer op  
het resterende deel.

Was het ouderschapsverlof 
opgedeeld in meerdere  
perioden dan gold het vervallen 
voor elke periode afzonderlijk. 
Vaak was ziekte de reden van 
een opschor tings aanvraag. 
Omdat ziekte geen opschor
tingsgrond was, kon een  
wijzigingsaanvraag van de 
medewerker vanwege ziekte 
worden afgewezen. Echter,  
de praktijk leerde dat in  
voorkomende ziektegevallen 
werkgevers opschorten van  
het ouderschapsverlof wel 
toestonden.

In artikel 6:5 CARUWO is 
mede daarom een nieuw lid 
opgenomen. Medewerkers 
kunnen met ingang van 1 juli 
2015 in beginsel in verband 
met onvoorziene omstandig 
heden, zoals bijvoorbeeld 
ziekte, eerder toegekend 
ouderschapsverlof 
onderbreken.

... een burgemeester recht heeft op een  
aanvulling op de bezoldiging ten laste van 
het Rijk wanneer hij wordt benoemd in een 
kleinere gemeente? 
 
De aanvulling bedraagt het verschil 
tussen de laatstgenoten bezoldiging 
in de grotere gemeente en de bezol
diging, verbonden aan de benoe
ming tot burgemeester in de 
kleinere gemeente.   

Het recht op de aanvulling bestaat 
alleen als hij eervol is ontslagen bij 
de grotere gemeente wegens  
benoeming tot burgemeester van  
de kleinere gemeente. Tevens dient

 
er sprake te zijn van een lagere 
bezoldiging. Wanneer een  
burgemeester bijvoorbeeld zelf 
ontslag heeft genomen en hij  
of zij wordt op termijn 
benoemd tot  
burgemeester  
in een kleinere 
gemeente,  
dan bestaat het 
recht op de 
aanvulling niet.

… de berekeningssystematiek van de waar-
nemingsvergoeding per 1 januari 2016 wijzigt? 
De hoogte van de waarnemings  
ver goeding is per 1 januari aanstaande 
gelijk aan het verschil tussen zijn  
eigen salaris en het salaris dat de  
medewerker zou krijgen wanneer  
de medewerker de hogere functie  
daadwerkelijk zou bekleden.  

Nu is de hoogte van de toelage 8% van 
het eigen salaris gedurende de periode 
van de waarneming. De waarnemings
vergoeding met de eigen bezoldiging 
tezamen is nooit meer dan het maximum 
van de schaal die bij de waargenomen 
functie hoort.
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Opleidingen
De zomerperiode is alweer bijna voorbij, tijd dus om de balans op 
te maken voor de rest van het jaar en de start van 2016! In hoeverre 
bent u als organisatie voorbereid op hetgeen dat komen gaat in 2016?

Voor de gemeentelijke sector is een van de 
meest actuele thema’s ongetwijfeld het 
nieuwe beloningshoofdstuk 3. Volgt uw 
organisatie de CARUWO, maar heeft u de 
RAP actualiteitendagen dit voorjaar gemist 
en wilt u alsnog een frisse start maken met 
de implementatie van het nieuwe H3? Dan 
is onze training ‘Beloningshoofdstuk 3 in 
de praktijk’ wellicht wat voor uw organi
satie. Voor organisaties binnen de andere 
sectoren merken wij dat de toepassing van 
de werkkostenregeling in de praktijk nog 
geregeld vragen oproept. Heeft u behoefte 
aan een opfrismoment ten aanzien van de 
Werk kostenregeling? Dan is de training 
‘Werkkostenregeling in de praktijk’ moge
lijk interessant voor u.

Uiteraard staan er in het najaar van 2015 
wederom een aantal gratis kennisbij
eenkomsten gepland, waarbij we graag 
samen met u stil willen staan bij de verschil
lende actualiteiten op het gebied van HRM 
en PSA. Deze populaire bijeenkomsten  
zijn vaak druk bezocht en worden als zeer 
positief ervaren. Het is dan ook de perfecte 
gelegenheid om in een persoonlijke,  
professionele en zeer informatieve setting 
uw kennis verder uit te breiden.

Naast deze actualiteiten blijft bijscholing 
over de wet en regelgeving en de mogelijk
heden van (nieuwe) per soneels instrumenten 
en salarissystemen noodzakelijk om goed 
mee te kunnen denken over de verwezen
lijking van uw organisatiedoelstellingen. 
Onze overige kennis en vaardigheidstrai
ningen lenen zich er bij uitstek voor om u 
en uw medewerker naar een nog profes
sioneler niveau te tillen op de door u 
gewenste onderwerpen. Ook voor overige 
specifieke leerbehoeften op het gebied van 
HRM of PSA kijken we graag met u mee 
naar de mogelijkheden van opleidingen in 
de vorm van een maatwerktraining.

Kijk voor het meest actuele 
opleidingsaanbod en inschrijven 
op www.driessen.nl/opleidingen. 

programma najaar 2015
Naast de opleidingen organiseren wij jaar
lijks vele events. Ook dit najaar staan er 
weer diverse bijeenkomsten op onze loca
ties in het land op de planning of zijn we als 
sponsor aanwezig bij beurzen of congres
sen. Als bijlage bij dit magazine ontvangt u 
het programma met alle events die in het 
najaar van 2015 gaan plaatsvinden. 

Mocht u (nog) een gedrukt exemplaar 
willen ontvangen, stuur dan een email naar 
communicatie@driessen.nl o.v.v. najaars  
programma.

Kijk voor meer informatie of 
inschrijven voor onze bijeenkomsten 
op www.driessen.nl/agenda. 

& 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
drs. ing. Michaël Munnich
drs. Fenny Meulendijks
drs. Ad van Zutphen
Michel van Hoeij MBA
Harold de Wit, MSc.
Koen de Rooij, MSc.
mr. Leffert Snackers

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 kunnen 
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 
organisaties, actueel en 
kiest u voor magazine. Als 
u zich heeft aangemeld 
ontvangt u iedere uitgave 
voortaan in uw mailbox.



BENT U AL 
FUTURE PROOF 
JAARCONGRES HRM
Dinsdag 10 november of donderdag 12 november

Anno 2015 worden we overspoeld met innovaties die ons 
leven en werk een stuk gemakkelijker maken. Niemand 
weet hoe de toekomst er precies uitziet, maar één ding is 
zeker: morgen is anders dan vandaag. Dat klinkt misschien 
spannend, maar de toekomst biedt volop kansen, zowel 
professioneel als persoonlijk.

Als HRM’er in de publieke sector staat u er gelukkig niet alleen 
voor. Samen met de mensen in uw organisatie gaat u de toe-
komst tegemoet. Hoe wordt u ‘future proof’? Reis op dinsdag 
10 november of donderdag 12 november met ons mee naar de 
toekomst en laat u inspireren!

U kunt zich gratis aanmelden via www.jaarcongreshrm.nl

Met sprekers als Jaap Peters, Claire Boonstra en André Kuipers.

Met  

  

door o.a. Erik Scherder
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