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Voorwoord

Tegenwoordig willen we maar al te graag alles meten, 
bewijzen of checken. We zijn in de ban van interes-
sante cijfers die ons vaak meer kunnen vertellen dan 
dat we al wisten. In het dagelijks leven kom je er de 
hele dag mee in aanraking. In de media, op je werk, 
onderweg, thuis; we hebben de tools binnen hand-
bereik. Bekijk de apps op je telefoon maar eens.

We vinden het fijn om iets te kunnen baseren op een 
cijfer of aantal en daardoor inzicht te hebben in allerlei 
statistieken. Hoe hard ik rijd, hoe hard ik loop, hoe 
mijn gezondheid ervoor staat, hoeveel calorieën ik 
heb verbrand of heb genuttigd, hoeveel likes ik heb 
gekregen op mijn geplaatste facebook post. Het lijkt 
soms wel een sport te worden om alles te meten en 
24/7 in de gaten te houden. 

Binnen het HR-vakgebied zijn er ook steeds meer 
tools beschikbaar die inzicht geven in allerlei interes-
sante statistieken. Deze meetbare zaken kunnen zeker 
een basis vormen voor een strategisch advies richting 
de organisatie en medewerkers, maar vergeet daarbij 
zeker het menselijke niet uit het oog te verliezen. 
Want zoals uit dit magazine blijkt, is weten meer dan 
meten. Veel leesplezier gewenst!

LIEKE JANSEN
lieke.jansen@driessen.nl
Hoofdredacteur Driessen persoonlijk
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Oud &
nieuw

Column
Jeroen Driessen

In plaats van zelf terug te blikken op het jaar 2015 en vooruit te 
kijken naar 2016, zoals vrij gebruikelijk is aan het einde van het jaar, 
deed ik dit keer een oproep aan al onze medewerkers. Ik vroeg hen 
om in woorden het afgelopen jaar samen te vatten. Persoonlijk, 
professioneel of een combinatie van beide. Er werd massaal op 
gereageerd en onderstaande wordcloud is het resultaat.

Het afgelopen jaar is Driessen uitge- 
groeid tot een organisatie met ruim 350 
medewerkers en zijn we constant in  
ontwikkeling, zowel professioneel als 
persoonlijk. Samen proberen we ervoor 
te zorgen dat de kwaliteit die we uit 
willen stralen en leveren gewaarborgd 
blijft. Onze tevredenheidsonderzoeken, 

waarvan de resultaten begin 2016 be-
kend zijn, zijn een mooi moment om te 
achterhalen hoe u en onze flexibele 
medewerkers dat ervaren. Het woord dat 
het meeste werd genoemd is een prachtig 
woord om het jaar mee af te sluiten en 
het nieuwe jaar mee in te luiden. Ik wens 
u via deze weg een heel goed nieuw  

jaar toe, waarin er mooie persoonlijke  
en professionele kansen op uw pad 
mogen komen!

DRS. JEROEN DRIESSEN
jeroen.driessen@driessen.nl
directeur
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Veranderingen           in de WW

Berekening van het dagloon
De basis voor de berekening van de hoogte 
van de WW-uitkering is het dagloon. Met 
ingang van 1 juli 2015 wordt het dagloon 
anders berekend. Het dagloon wordt  
voortaan bepaald door al het inkomen dat 
is genoten tijdens de referte periode van 
een jaar, te delen door 261 dagen. Op deze 
manier wordt bereikt dat degenen die in de 
referte periode hetzelfde inkomen hebben 
verdiend ook hetzelfde dagloon hebben en 
daarmee ook een gelijke uitkering.

Dagloongarantie
Naast de gewijzigde berekening van het 
dagloon is sinds 1 juli een dagloongarantie 
van kracht voor werkenden. Deze wijziging 
geldt voor medewerkers die vanuit dienst-
verband van een jaar aansluitend een lager 
betaalde baan aanvaarden om werkloosheid 
te voorkomen. De garantie houdt in dat als 
zij vanuit de lager betaalde baan alsnog 
werkloos worden, binnen 54 weken na 
einde van de eerdere dienstbetrekking,  
het dagloon wordt vastgesteld op basis van 
het gemiddelde loon in de voorlaatste 
dienstbetrekking.

Passende arbeid
Ook het begrip passende arbeid is aange-
past. Iedereen die met ingang van 1 juli 2015 
een WW-uitkering ontvangt mag de  
eerste 6 maanden solliciteren op banen die 
passen bij de ervaring en opleiding. Na die 

6 maanden is alle arbeid passend. Dat houdt 
in dat iemand alle arbeid moet aanvaarden 
die redelijkerwijs passend is en dat het 
niveau of salaris geen belemmering meer 
kan zijn bij aanvaarding.

Inkomensverrekening
Tegenover de strengere regels met betrek-
king tot passende arbeid staat dat werken 
vanuit de WW financieel aantrekkelijker is 
geworden. Er geldt namelijk een inkomens-
korting. Dat wil zeggen dat 70% van het 
inkomen wordt gekort op de uitkering. Dat 
betekent dat 30% van de nieuwe inkomsten 
ook echt extra inkomen betekent. 

Betaling WW-uitkering
Voor iedereen die vanaf 1 juli 2015  
een uitkering krijgt, wordt de uitkering 
maandelijks na afloop van de maand uitbe-
taald. Elke maand moet aan UWV worden 
doorgegeven of en hoeveel inkomsten zijn 
genoten. Pas na ontvangst van de inkom-
stenopgave zal UWV overgaan tot uitbeta-
ling. Dit geldt dus ook als iemand geen 
inkomsten heeft genoten.

Duur WW-uitkering
Vanaf 1 januari 2016 wijzigt ook de duur  
van de WW-uitkering en de opbouw  
van deze duur. De maximale duur wordt 
teruggebracht van 38 naar 24 maanden. 
Vanaf 1 januari 2016 tot 1 april 2019 wordt 
elk kwartaal de maximale WW duur  

teruggebracht met 1 maand. Vanaf  
1 april 2019 is de maximale WW duur  
24 maanden. In een cao kunnen afspraken 
worden gemaakt over de aanvulling van 
deze periode tot 38 maanden. 

Tegelijkertijd wordt de opbouw aangepast. 
Vanaf 1 januari 2016 geldt voor de eerste  
10 jaar dat voor ieder jaar arbeidsverleden 
een medewerker 1 maand WW opbouwt. 
Na 10 jaar wordt voor ieder jaar arbeids-
verleden een half jaar WW opgebouwd. 
Deze maatregelen zorgen ervoor dat  
een medewerker uiteindelijk na 38  
jaar werken de maximale opbouw van  
24 maanden WW-uitkering bereikt. 

GUUS LEENEN
guus.leenen@driessen.nl
salarisadviseur outsourcing

Met ingang van 1 juli 2015 is de werkloosheidswet aangepast.  
Ook in 2016 worden weer een aantal veranderingen doorgevoerd. 
Hieronder zetten wij de veranderingen voor u op een rij. 

Salaris up-to-date



“NOT EVERYTHING THAT  
COUNTS CAN BE COUNTED,  

AND NOT EVERYTHING THAT  
CAN BE COUNTED COUNTS.”
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Veel berichten in de media zijn gebaseerd 
op facts & figures en dat is natuurlijk heel 
normaal en belangrijk, maar staren we ons 
hier soms niet een beetje op blind? Waar  
is de tijd gebleven dat we ‘gewoon’ een 
oordeel konden vellen met ons gezonde 
verstand, zonder dat dit onderbouwd moest 
worden met cijfers? Cijfers zeggen uitein-
delijk niets over een gevoel of emotie.

Onderzoeksbureau TNS Nipo houdt zich 
dagelijks bezig om data of meetbare resul-
taten om te zetten naar concrete antwoorden 
en inzichten en weet deze te vertalen naar 
een concreet advies waar men (de opdracht-
gever) iets aan heeft. Nic Huiskes, senior 
research consultant, laat zien hoe onderzoek 
door de jaren heen is veranderd door de 
komst van digitalisering. Lees het interview 
op pagina 8 en 9.

In dit magazine leest u op pagina 11 en 12 de 
visie van Driessen op het thema ‘meten is 
weten’, waarbij de vele data die we tot  
onze beschikking hebben wordt vergeleken 
met een snoepwinkel, waarin de keuze 
onbeperkt is. Weten wat je wilt, dat is dan 
belangrijk. Maar dat is niet altijd even 
gemakkelijk. De technologie levert genoeg 
basisinformatie, maar schrijft geen visie  
voor je. 

We zullen in dit magazine dan ook niet in 
gaan op HR-Analytics en andere theorieën 
waarin data een hoofdrol speelt, maar we 
houden het thema vanuit verschillende 
invalshoeken tegen het licht. En zoals 
Einstein ooit zei: “Not everything that counts 
can be counted, and not everything that can 
be counted counts.”

Introductie

Meten isweten
Zonder dat je er misschien bij stil staat, komen we door te meten 

steeds meer te weten. We kunnen wel zeggen dat we in de ban zijn 

van statistieken, cijfers, data en analytics. Ook de media is er fan van 

en we lezen dagelijks berichten waarin een top 3, 5 of 10 genoemd 

wordt, uit onderzoek blijkt dat… en de ‘ranking’ of ‘het lijstje met 

beste…’ weer bekend is.



Meten
in de 

dagelijkse praktijk

“EMOTIE SPEELT 
VAAK EEN 
CRUCIALE  

ROL IN WAT  
WIJ DOEN” 

Hoe kijk je aan tegen het thema 
‘Meten is weten’? 
Nic Huiskes: “De digitale revolutie heeft 
ervoor gezorgd dat we tegenwoordig steeds 
meer weten. Vergeleken met jaren geleden 
is er vandaag de dag ook steeds meer te 
meten. Ik verwacht dat er in de toekomst 
steeds minder gebruik gemaakt gaat worden 
van traditionele vragenlijsten (survey  
based onderzoek). In een vragenlijst  
meet je namelijk een intentie, oftewel  
wat men verwacht te gaan doen. Terwijl  
we zien dat daadwerkelijk gedrag heel 
anders kan zijn. 

Als we het hebben over ‘meten is weten’, 
dan maken we steeds meer gebruik van de 
huidige technologie, waardoor we steeds 
waarheidsgetrouwer kunnen meten. 
Interactieve onderzoekstechnieken zijn in 
opkomst, waarbij voorbeeld foto’s worden 
gedeeld die beschrijven hoe je je voelt,  
gps coördinaten kunnen weergeven waar 
je bent, etc. Het idee erachter is dat de ant-
woorden gebaseerd zijn op de waarheid. 
Door de huidige technieken kunnen we 
steeds nauwkeuriger meten en zaken steeds 
beter voorspellen, zonder dat je iemand 
daadwerkelijk hebt bevraagd.”

Hoe is onderzoek de afgelopen 
jaren veranderd? Wat is de rol 
van digitalisering daarin?
Nic: “Als je terug gaat in de tijd, zelfs voor 
het tijdperk van de telefoon, gingen onder-
zoekers de straat op om random bij huizen 

aan te bellen. Met de gegevens op zak, 
werden deze vervolgens uitgewerkt. 
Landelijk onderzoek was toen vrijwel on-
mogelijk, doordat het heel lang duurde en 
daarnaast veel geld kostte. Toen het tijdperk 
van de telefoon aan brak werd het al een 
stuk gemakkelijker. Callcenters (voor 
marktonderzoek) waren in opkomst  
en telefonisch onderzoek nam zijn vlucht. 

Door de komst van het internet verdween 
telefonisch onderzoek weer naar de  
achtergrond en online onderzoek werd 
geboren. Het opbouwen van panels was 
van belang, zodat je de juiste doelgroep kon 
gaan bevragen. Tegenwoordig zie je steeds 
meer online communities, waarin zich  
mensen bevinden met dezelfde interesses. 
We staan als onderzoeksbureau aan de 
vooravond van het in kaart brengen van 
(individueel) online gedrag. De techniek is 
nog niet zo ver, maar we gaan er naar toe 
dat alles steeds persoonlijker wordt en beter 
is afgestemd op wensen en behoeften.”

Wat merk je daarvan in je werk als 
onderzoeker?
Nic: “De rol van onderzoeksbureaus is  
veranderd en daarbij ook mijn rol als  
onderzoeker. Zo’n 10 tot 20 jaar geleden 
kreeg je altijd een statistisch rapport  
met heel veel pagina’s op je bureau. De 
methodiek stond centraal in plaats van  
de centrale vraag. Tegenwoordig zijn orga-
nisaties daar niet meer naar op zoek. Een 
organisatie heeft een bepaalde vraagstelling 
of richting die ze op willen en willen daarin 
geholpen worden met een zo concreet 
mogelijk advies en antwoord. De vraag  

TNS Nipo is één van de grootste onderzoeksbureaus van Nederland. Al jaren voert TNS 
Nipo voor Driessen onderzoek uit naar de tevredenheid van opdrachtgevers, flexibele 
medewerkers en eigen medewerkers van Driessen. Publicaties die Driessen uitbrengt 
zijn vaak gebaseerd op kwantitatief of kwalitatief onderzoek, dat is gehouden onder 
HRM’ers of werkenden in de publieke sector. Nic Huiskes, senior research consultant, 
weet als geen ander ‘meten is weten’ dagelijks in de praktijk te brengen.

Meten is weten
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van de klant wordt niet meer klakkeloos 
aangenomen, maar we stellen vooraf  
al de ‘vraag achter de vraag’, zodat we  
beter kunnen voorspellen en zo concreet 
mogelijk antwoord kunnen geven. De 
resultaten worden niet meer altijd op papier 
gepresteerd, maar bijvoorbeeld in de vorm 
van een filmpje of infographic. Vandaag  
de dag is er veel informatie beschikbaar, 
waardoor een kort en beknopt antwoord 
en een helder advies nog belangrijker  
zijn geworden.”

Hebben de digitale ontwikkelingen 
tot nieuwe onderzoekstechnieken 
geleid?
Nic: “Emotie speelt vaak een cruciale rol in 
wat wij doen. Echter, mensen vinden het 
erg moeilijk om hun emotie onder woorden 
te brengen en blijven vaak ‘haken’ op func-
tionele eigenschappen. Nieuwe onder-
zoeksmethodieken zorgen ervoor dat  
ook emotionele en sociale kenmerken  
worden meegenomen. Hierdoor worden 
voorspellingen steeds waarheidsgetrouwer 
en nauwkeuriger. 

Diverse nieuwe technieken zijn:
• Neuroscience: door middel van  

een MRI-scan kan getest worden of  
het gewenste gebied in de hersenen 
wordt gestimuleerd.

• Social media monitoring: bij deze 
techniek wordt het online zoekgedrag 
bijgehouden en in kaart gebracht. 

• Projectieve technieken: hierbij wordt 
niet meer met een vragenlijst gewerkt, 
maar worden foto’s getoond. Er moet 
een keuze worden gemaakt op basis 
van een foto, waar aan de achterkant 
criteria aan verbonden zijn. 

• Tekstmining: het verzamelen van tekst 
uit social media berichten, waarbij  
het sentiment bepaald kan worden en 
de rode draad kan worden vastgesteld.“

Wat zou je de lezers mee willen 
geven? 
Nic: “Stel dat HRM in kaart zou brengen hoe 
medewerkers de dag doormaken. Hoe komen 
ze binnen, wat gebeurt er in de tussentijd, 
wanneer gaan ze weer naar huis en wat is het 
sentiment van die mede werker. Eigenlijk kun 

je zo de ‘employee journey’ van je medewer-
ker in kaart brengen. Hierdoor kan het werk 
beter worden afgestemd op wat een mede-
werker interessant en leuk vindt, zonder dat 
je het de medewerker direct hoeft te vragen. 
Waardevolle gegevens en informatie die je 
als HRM ’er inzicht geven of medewerkers 
zich verbonden voelen met de organisatie 
en het gevoel hebben dat de organisatie de 
medewerker kent. 

Door een employee journey krijgt HRM 
een goed beeld van wat de medewerker 
bezighoudt. De medewerker zal hierdoor 
beter gaan presteren en uiteindelijk  
productiever zijn voor de organisatie. Dit 
zie je uiteindelijk weer terug in HR-analytics 
en het ziekteverzuim. Interessante materie 
om je als HRM ‘er in te gaan verdiepen.”

LIEKE JANSEN
lieke.jansen@driessen.nl
communicatieadviseur
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Ik ben nu 35, opgegroeid in de jaren ‘90 en wat je toen veel deed met je vriendjes was ‘computeren’. Tegenwoordig 
klinkt dat woord nogal gek, want ik ‘computer’ de hele dag door. Technologie is zo verweven met ons leven 
dat het net zoiets is geworden als lucht en elektriciteit: niet meer weg te denken en we kunnen niet meer 
zonder. Die technologie biedt ongekende mogelijkheden om te voorzien in een aloude drang: het meten van 
onszelf en de wereld om ons heen. 

Snoepwinkel met
onbeperkte keus



Gebruiksvoorwerpen met sensoren worden 
‘smart’ en welke hardloper loopt er nog 
zonder app om afstand, snelheid en route bij 
te houden? (en kent niet de irritatie als dan 
de GPS uitvalt). Alles lijkt meetbaar en dat 
meten levert enorm veel data op. En op dat 
punt begint de uitdaging. Het is alsof je een 
snoepwinkel binnenloopt met onbeperkte 
keus en je mag nemen wat je wilt. Om niet 
misselijk in een hoekje van de winkel te 
belanden moet je helaas keuzes maken. Dat 
is moeilijk, want alles is zo lekker en de keus 
onbeperkt. Zo is het ook met data. Je kunt 
meten, verzamelen en analyseren, maar je 
voorkomt dat je jezelf verliest in de data als 
je weet welke vraag je eigenlijk wilt stellen, 
een visie hebt en een stip op de horizon. 
Weten is dan meten en niet andersom. 

Technologie schrijft geen visie voor je
Maar zo makkelijk is dat nog niet, weten 
wat je wilt. Zeker niet in een tijd waarin 
alles mogelijk lijkt te zijn en we technolo-
gieën uit ‘Back to the Future’ werkelijkheid 
zien worden. Het vereist namelijk mense-
lijke creativiteit en nieuwsgierigheid. 
Technologie kan goede basisinformatie 
leveren, maar schrijft geen visie voor je. 
Technologie kan in dat geval wel helpen als 
een soort zesde zintuig. 

Specifieke menselijke eigenschappen als 
creativiteit en inlevingsvermogen maken 
vaak nog steeds het verschil. Neem bijvoor-
beeld één van de diensten van Driessen: 
het verbinden van mens en werk. Hoe meet 
je de match tussen een kandidaat en de 
bedrijfscultuur bij de opdrachtgever? Hoe 
meet je de ambitie en motivatie van een 
kandidaat? Kun je altijd meten of een kan-
didaat succesvol zal zijn in de functie waar-
voor hij of zij solliciteert? Het feit dat hard 
skills nog steeds leidend zijn binnen selec-
tieprocessen is veelzeggend. Deze set aan 
skills vormen houvast en dat terwijl het vaak 
ambitie, motivatie en soft skills zijn die 
mensen succesvol maken. Succes kan dan 
opeens uit een onverwachte hoek komen.

Tijd voor creativiteit
In de recruitmentwereld worden kandidaten 
vaak bij de deur afgeleverd, maar ik ben van 
mening dat een belangrijk deel van de match 
juist op de werkvloer plaatsvindt. Denk aan 
het krijgen van een klik met je directe col-
lega’s, feeling krijgen met hoe mensen met 
elkaar omgaan en de organisatie reilt en 
zeilt. Het zijn allemaal aspecten die nog 
moeilijk te meten zijn en als je hiervoor een 
methode vindt, dan zal de bewijsvoering 

dusdanig sterk moeten zijn dat mensen ook 
blind vertrouwen op de uitkomst van de 
meting. Het is moeilijk te voorspellen  
wat kunstmatige intelligentie ons nog gaat 
brengen in de toekomst, maar voor nu zie 
ik vooral winst in de combinatie van  
het digitale en het menselijke. Juist goede 
basisinformatie op basis van metingen levert 
meer tijd op voor creativiteit en de relatie 
tussen mensen.

Meten is ook beïnvloeden 
Een ander aspect van meten is dat wanneer 
je metingen gebruikt om te sturen in de 
vorm van kpi’s, mensen hier hun gedrag op 
aanpassen. Op dat moment is meten ook 
beïnvloeden. Het nadeel hiervan is dat als 
je het ene meet, dit nadelige gevolgen kan 
hebben voor een ander aspect. Zo kan een 
klantenservicemedewerker worden aan-
gestuurd op de snelheid waarmee een klacht 

of vraag wordt afgehandeld. Dit kan ten 
koste gaan van de klantvriendelijkheid. Je 
kunt dan een tweede kpi toevoegen, maar 
zo kun je kpi’s blijven stapelen. Kpi’s kunnen 
stress met zich meebrengen en kpi’s die 
voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, 
kunnen zorgen voor onvrede. Ik denk dat 
het vooral belangrijk is om intrinsiek te 
motiveren en mensen te laten voelen en 
begrijpen waarvoor ze het doen.

Cijfers en innovators
We gebruiken metingen ook om grip te 
krijgen op de toekomst. Goed om hierbij in 
gedachten te houden is dat je alleen gege-
vens kunt meten die al beschikbaar zijn. 
Met andere woorden: je kunt alleen de 
toekomst meten die aanwezig is in het nu. 
Wanneer een trend op zijn hoogtepunt is, 
dan wordt die trend ook steeds zichtbaarder 
in de cijfers, gewoonweg omdat de cijfers 
er tegen die tijd ook zijn. Wanneer een trend 
ontstaat, zijn er vaak nog maar een handje-
vol signalen of heeft een relatief kleine 
groep innovators de basis gelegd voor de 
trend die later zichtbaar wordt. De uitdaging 
is om in dat stadium al aan te haken. In de 
activiteiten van innovators is de toekomst 
wellicht zichtbaarder dan in cijfers. Het is 
ook interessant om juist naar de groep  
aan de andere kant van het spectrum te 
kijken. De mensen die wars zijn van  
nieuwigheden, de sceptici. Bij hen ontstaan 
vaak tegentrends.

Samenvattend denk ik dat ‘meten is weten’ 
te kort door de bocht is. In de meeste geval-
len moet je eerst weten wat je wilt, voordat 
je start met meten. Eet je vooral niet misse-
lijk in de snoepwinkel. 

SAMIR TER LÜÜN
samir.terluun@driessen.nl
programmamanager

Meten is weten
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 “JE KUNT 
ALLEEN DE 
TOEKOMST 
METEN DIE 

AANWEZIG IS  
IN HET NU.”

Visie Driessen



en oprekken
De menselijke maatmeten

Je zou kunnen zeggen dat alles er al over is 
gezegd en geschreven. Maar waarom is het 
dan nog steeds zo moeilijk om het door te 
voeren in onze scholen en onze organisaties? 
Na het nodige onderzoek kom ik tot de con-
clusie dat we rondom ‘het beste uit mensen 
halen’ meten met een verkeerde visie. 

Wij zijn geneigd om ons te focussen 
op dat wat fout gaat of onvoldoende is
Alles wat wij leren van fouten, zijn de eigen-
schappen van fouten. Willen we leren van 

succes, dan moeten we ons met het succes 
en dat wat goed gaat bezig houden. Als  
we kijken naar onze systematiek rondom 
functionering en beoordeling, dan zien we 
dat heel veel aandacht uitgaat naar dat wat 
minder goed gaat. We proberen van een 4 
een 6 te maken, terwijl we volgens mij veel 
beter van een 8 een 9 ½ kunnen maken. In 
datgene wat je namelijk goed kunt en graag 
doet, kun je wereldkampioen worden. Ook 
in ons onderwijs ligt de focus veelal op de 
negatieve dingen. Een rapport met de cijfers 

7, 8, 8, 9, 7, 5, 7 en een 6 ½ krijgt als reactie 
van de leerkracht: “een mooi rapport, alleen 
erg jammer van die 5. De volgende keer  
nog iets beter je best doen en dan is die  
5 ook weg.” 

Zelfvertrouwen is niet hetzelfde  
als zelfeffectiviteit
Zelfvertrouwen is het vertrouwen in jezelf en 
niet in het goed kunnen uitvoeren van  
je taak. Zelfeffectiviteit (efficacy) is het  
vertrouwen van een persoon in de eigen 

De laatste maanden is het onderwerp ‘Talentmanagement’ zeer nadrukkelijk aanwezig in mijn agenda. 
Ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dat ik onze visie op talentmanagement mag delen met veel 
(potentiële) opdrachtgevers. Tijdens de voorbereiding van de bijeenkomsten over dit onderwerp viel 
mij op dat je binnen 0,64 seconden op Google 3,8 miljoen resultaten krijgt. 
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bekwaamheid om met succes invloed uit te 
oefenen op zijn of haar omgeving, bijvoor-
beeld door een bepaalde taak te volbrengen 
of een probleem op te lossen. Dit kun  
je vooral ‘meten’ door het persoonlijk te vra-
gen. Denk aan de twijfels die je als kind mis-

schien wel had of je de sprong naar de andere 
kant van de sloot wel zou halen. En dat terwijl 
je vriendje met het grootste gemak over de 
sloot heen sprong. De kans is aantoonbaar 
groter dat bij twijfels voorafgaand aan de taak, 
deze taak minder goed volbracht wordt (in 
dit geval natte voeten krijgen). 

Sterke punten benadering  
(Strength Based Leaderschip)
Organisatieadviesbureau Gallup heeft in een 
onderzoek de volgende stelling voorgelegd: 
Tijdens een doorsnee werkdag gebruik ik 
het grootste deel van mijn tijd mijn sterke 
punten. Slechts 17% van de respondenten 
gaf hierop een bevestigende reactie. Dat vind 
ik persoonlijk een schokkende uitkomst. 
Zeker wanneer je verder in het onderzoek 

leest dat de relatie tussen het in belangrijke 
mate inzetten van je sterke punten en  
motivatie krachtig is. Mensen die weinig 
uitgedaagd worden om hun sterke punten in 
te zetten in hun werk, scoren extreem lager 
op motivatie dan mensen die hun sterke 
punten veel in zetten in hun werk (respec-
tievelijk 9% versus 73%). 

Talentmanagement verdient een 
verdieping!
Al jaren hoor ik organisaties spreken over 
competentiemanagement of zelfs over talent-
management. Ik denk dat je dan nog niet bij 
de kern bent. Volgens mij gaat het erom om 
bij de drijfveren van je medewerker uit te 
komen. Deze drijfveren kun je uitstekend in 
beeld brengen. Daarvoor wordt vaak de 

TMA-methode gebruikt. Pas als je de drijf-
veren in beeld hebt, kun je uitspraken doen 
over de aanwezige talenten en de ontwik-
kelbaarheid van competenties. Dan ben je  
in staat om samen met de medewerker in 
beeld te brengen wat hij of zij goed kan, graag 
doet en waarin hij of zij zich goed kan ont-
wikkelen. Ga je alleen uit van competenties, 
dan mis je de aantal essentiële stappen die 
de basis vormen voor talentmanagement.

“IN DATGENE 
WAT JE GOED 
KUNT KUN JE 

WERELD
KAMPIOEN 
WORDEN.”

1. DRIJFVEER
Stabiel (onbewust)  
persoonlijk behoeftepatroon 
met de daarmee samen-
hangende denkbeelden, 
angsten en verlangens.

2. TALENTEN
Natuurlijke sterktes die  
een persoon inzet om te 
krijgen wat hij onbewust  
wil en om te voorkomen  
wat hij niet wil. Zowel een 
hoge als een lage drijfveer 
genereert talenten.

3. VOORKEURSGEDRAG
De drijfveer in combinatie 
met bijbehorende talenten 
vormen het voorkeursgedrag 
(het gedrag dat iemand  
het liefst vertoont).

4. COMPETENTIE
Gedragsvaardigheid die een 
persoon stabiel kan inzetten. 
Een competentie wordt 
sneller en gemakkelijker 
geleerd als de correlerende 
drijf veren/talenten dezelfde 
richting opgaan.

Mensium werkt  
voor mensen
Mensiumgroep, dochteronderneming van Driessen 
HRM, ondersteunt en ontzorgt organisaties binnen 
de publieke sector bij het begeleiden van mede-
werkers naar een nieuwe arbeidspositie. Kijk op 
www.mensiumgroep.nl voor meer informatie.

MARC OONK
m.oonk@mensiumgroep.nl
directeur Mensiumgroep



Al jaren hing het in de lucht en op 1 januari 2016 is het daar: een nieuw landelijk beloningshoofdstuk voor 
de sector gemeenten. De afgelopen tijd hebben wij u met raad en daad bijgestaan bij de invoering van 
het nieuwe hoofdstuk 3. Op dit moment zet u waarschijnlijk de laatste puntjes op de ‘i’ en zult u al met 
een schuin oog kijken naar de invoering van het IKB.

In dit artikel staan wij daarom niet stil bij de 
invoering van het nieuwe hoofdstuk 3, maar 
gaan wij in op het nieuwe hoofdstuk 3. 
Hierbij richten wij ons op het bindende 
karakter van het hoofdstuk, het gevolg voor 
vergoedingen, toelagen, garantieafspraken 
en de TOR.

Minder lokale vrijheid
Het nieuwe hoofdstuk 3 van de CAR-UWO 
bevat een limitatieve opsomming van belo-
ningselementen die van toepassing zijn. 
Tenzij anders is aangegeven mag er  
niet positief of negatief worden afgeweken 
van de gemaakte afspraken. De lokale regel-
ruimte is neergelegd in ‘kanbepalingen’ en 
‘bandbreedtebepalingen’. Bij ‘kanbepalin-
gen’ heeft de organisatie de vrijheid om de 
betreffende arbeidsvoorwaarde wel of niet 
toe te passen en worden in overleg met de 
medezeggenschap de kaders bepaald. 
Voorbeelden hiervan zijn de afspraken 
omtrent de inconveniëntentoelage, de 
garantietoelage, de incidentele beloning 
bij uitstekend functioneren en de reis-
kostenvergoeding woon-werkverkeer. 
Daarnaast bevat het nieuwe hoofdstuk 3 
‘bandbreedtebepalingen’. De in deze  
artikelen geformuleerde bandbreedte kan 
op lokaal niveau nader worden ingevuld. 
Dit zijn de functioneringstoelage en de 
arbeidsmarkttoelage. Kortom, de invloed 
van de lokale beloningsafspraken wordt 
stukken kleiner.

Vaste percentages, vergoedingen, 
toelagen en doorwerking
Met uitzondering van de lokale bepalingen 
die het gevolg zijn van de ‘kan-of band-
breedtebepalingen’ zijn de hoogte en  
de berekeningswijze van de beloningscom-
ponenten gelijk. Dit geldt ook voor de 
doorwerking van beloningscomponenten 
in de vakantietoelage, eindejaarsuitkering 
en levensloopbijdrage. Hoe zit dit in elkaar?
In de nieuwe CAR-UWO is bepaald dat de 
hoogte van eindejaarsuitkering en levens-
loopbijdrage alleen worden berekend op  
basis van het salaris. De hoogte van de 
vakantietoelage wordt berekend over het 
salaris en de salaristoelagen. De toelagen 
die in de begripsbepaling zijn gedefinieerd 
als salaristoelagen werken door in de 

vakantietoelage. Dit zijn de functio-
neringstoelage, de waarnemings  toelage, 
de toelage onregelmatige dienst, de  
buitendagvenstertoelage, de toelage 
beschikbaarheidsdienst, de inconvenien-
tentoelage, de arbeids markttoelage,  
de garantietoelage en de afbouw toelage.

met het nieuwe
Aan de slag 

 beloningshoofdstuk

Kunnen wij een wervings-
toelage toekennen?
Stel u heeft na 1 januari 2016 de 
ideale kandidaat gevonden om de 
nieuwe afdeling te leiden. In de 
salarisonderhandelingen blijkt dat 
het net niet past binnen het salaris-
gebouw. U denkt aan een structu-
rele wervingstoelage. Aangezien 
u deze mogelijkheid niet aantreft 
in het nieuwe bindende hoofdstuk 
3 kunt u geen wervingstoelage 
toekennen.

Reeds afgesproken garantie-
toelage voor 1 januari 2016!
Stel u heeft individuele garantie-
toelage of afbouwtoelage dusdanig 
gekarakteriseerd dat deze buiten 
het overgangsrecht aangaande de 
invoering van hoofdstuk 3 valt. In 
dat geval wordt deze gecontinueerd 
onder de reeds afgesproken voor-
waarden. Dit brengt tevens met 
zich mee dat ook de doorwerking 
in de vakantietoelage, eindejaars-
uitkering en levensloopbijdrage 
anders kan zijn dan de boven-
staande doorwerking.

Wanneer u na 1 januari 2016 een 
garantietoelage of afbouwtoelage 
afspreekt dan werkt deze alleen 
door in de vakantietoelage en niet 
in de eindejaarsuitkering en 
levensloopbijdrage.
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TOR
Verschillende medewerkers ontvangen na 
1 januari 2016 een structurele toelage over-
gangsrecht (TOR). De hoogte van de TOR 
is bepaald op basis van het financiële nadeel 
wat de medewerker ondervindt door de 
invoering van de uniformering. 

Wat belangrijk is om te weten, is dat  
TOR niet valt onder het nieuwe artikel  
3:15 CAR Garantietoelage en dat deze  
derhalve niet mee stijgt met toekomstige 
loon ontwikkelingen. De TOR telt mee  
in de pensioen grondslag, maar is geen 
salaris toelage en geen grondslag voor 
einde jaars uitkering, vakantietoelage of 
levens loop   bijdrage. 

Wanneer het dienstverband van een mede-
werker die een TOR geniet in omvang wordt 
verkleind, dan daalt deze naar rato. Het 
eventueel vergroten van de aanstellingsom-
vang heeft geen effect op de TOR. 

Wanneer het dienstverband van een mede-
werker die een TOR geniet in de loop van 
een kalenderjaar eindigt, dan wordt deze 
toelage naar rato uitgekeerd. Zolang de 
medewerker in dienst blijft bij dezelfde 
gemeentelijke organisatie behoudt de 
medewerker in principe zijn TOR. Een 
interne functiewijziging is niet van invloed 
op de TOR, tenzij u hier andere afspraken 
over heeft gemaakt in het georganiseerd 
overleg.

Vragen
Mocht u nog vragen hebben over het 
nieuwe hoofdstuk 3, dan kunt u contact 
opnemen met de Helpdesk HRM via help-
desk@driessen.nl of 0492 - 50 66 22.

MARIJN DE KORT MSC
marijn.dekort@driessen.nl
e-HRM adviseur RAP

Tijdelijke vermindering van 
de arbeidsduur
Stel een medewerker gaat tijdelijk 
minder werken gedurende 1 jaar. 
Wat is het gevolg voor zijn TOR? 
Naar onze mening dient u de TOR 
gedurende de tijdelijke verminde-
ring van de arbeidsduur verhou-
dingsgewijs te korten. Na afloop 
van deze periode ontvangt de 
medewerker weer zijn oorspron-
kelijke TOR.

Een sollicitant met een TOR?
Stel u heeft na 1 januari 2016 de ideale kandidaat gevonden bij een andere gemeente. 
U maakt met hem de afspraak dat hij hoger wordt ingeschaald dan zijn huidige 
functie. De medewerker is in de veronderstelling dat hij er financieel op vooruit 
zal gaan. Bij de eerste salarisbetaling blijkt dit niet het geval. Hij gaat er flink op 
achteruit, omdat de medewerker geen TOR meer ontvangt. Om deze situatie voor 
zowel de nieuwe medewerker als uw organisatie te voorkomen, is het advies om 
sollicitanten die van gemeentelijke organisaties komen te vragen of zij op dat 
moment een TOR ontvangen.
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In het onderwijs hangt een geslaagde sociale ontwikkeling samen met onderwijssucces, kansen op de 
arbeidsmarkt en het voorkomen van uitval en achterstand. Dit zorgt voor een positief schoolklimaat, 
hetgeen weer zorgt voor een gemotiveerde leerling. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor het 
Onderwijs. 

Het onderzoek laat ook zien hoe belangrijk 
een gezonde motivatie bij een leerling is 
door te benadrukken wat de gevolgen zijn 
van een gebrek aan motivatie. Dit kan name-
lijk leiden tot zittenblijven, afstromen naar 
een lager onderwijstype of verlaten van het 
onderwijs zonder diploma. Een gemoti-
veerde leerling presteert beter en gaat met 
meer plezier naar school. Het is daarom van 
groot belang om te weten wat een leerling 
motiveert en wat ervoor zorgt dat de leer-
ling gemotiveerd blijft. 

Doelgericht en praktisch lesgeven draagt 
bij aan de motivatie van een leerling. Ook 
het geven van een duidelijke uitleg en het 
bieden van gerichte feedback heeft een 
positieve invloed: de leerling is actiever 
betrokken bij de les en werkt geconcen-
treerder. Hoewel dit duidelijke richtlijnen 
zijn, blijkt uit het onderzoek van de 
Onderwijsinspectie dat 40 procent van de 
leraren in het voortgezet en hoger onderwijs 
vindt dat ze niet in staat zijn om ongeïnte-
resseerde leerlingen te motiveren. De 
mening van de leerlingen lijkt hierop aan 
te sluiten: slechts 42 procent van de leer-
lingen vindt dat leraren hen voldoende 
kunnen motiveren. Een leerling uit het 
voortgezet onderwijs: “Ik hoop dat de 

leerling een soort van motivatie in zich 
heeft, maar het is aan de leraar om dat tot 
expressie te brengen.”

Laat leerlingen docenten 
beoordelen
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren 
(LAKS) ziet kansen om de motivatie te 
verhogen bij zowel leerlingen als leraren 
en ziet mogelijkheden om de kwaliteit van 
de lessen te verbeteren. De belangenbe-
hartiger voor en door scholieren denkt de 
sleutel tot succes te hebben gevonden en 
is ervan overtuigd dat leerlingen een rol 
zouden moeten spelen in het beoordelen 
van docenten. Dit leidde eerder dit jaar tot 
het voorstel ‘Leerlingen Evalueren 
Docenten’ (LED). 

Niet alleen het LAKS bleek de potentie van 
feedback door leerlingen aan docenten in 
te zien. Het voorstel kon namelijk direct 
rekenen op steun van een meerderheid van 
de VVD en de PvdA in de Tweede Kamer. 
De VVD wil dat over vijf jaar alle docenten 
op een inspirerende manier kunnen lesge-
ven, zodat leerlingen zich beter uitgedaagd 
voelen. De feedback van leerlingen kan daar 
volgens de VVD een waardevolle bijdrage 
aan leveren. 

Feedback op dagelijks functioneren
Op 29 september 2015 is het amendement 
Leerling-Evalueert-Docent (LED) door de 
Tweede Kamer aangenomen. PvdA-
kamerlid Tanja Jadnanansing: “De PvdA 
steunt voorstellen die leerlingen helpen om 
positieve feedback te geven aan hun docen-
ten. Zo helpen zij leraren om nog beter les 
te geven en daarmee komen scholieren weer 
een stapje dichter bij de beste editie van 
zichzelf te worden.” Ook VVD-kamerlid 
Karin Straus is enthousiast: “Wij willen 
graag dat er op scholen professioneel per-
soneelsbeleid wordt gevoerd en dat het 
oordeel van de leerlingen daar een serieuze 
rol in krijgt, zij ervaren immers dagelijks 
hoe er les gegeven wordt.” 

Volgens LAKS-voorzitter Andrej Josic is het 
een zeer waardevolle toevoeging om de 
leerling een adviesrol te geven bij de beoor-
deling van de docent: “Scholieren weten 
als geen ander hoe hun docent lesgeeft. Het 
plaatje over het functioneren van docenten 
is niet compleet als scholieren niet gehoord 
worden. Anderen zien de docenten alleen 
in de wandelgangen en als ze bij de lessen 
gaan kijken die erop zijn afgestemd.” 
Leerlingen zien hun docenten vaak en heb-
ben daarom een goed beeld van het 

bij evaluatie docent

Grotere rol  
 voor leerling 



functioneren van de docent. Hun oordeel 
is hiermee niet gebaseerd op één moment-
opname, maar op het geheel van lesgeven. 
Dit staat recht tegenover de beoordeling 
van docenten door middel van het bijwonen 
van een speciaal ingerichte les. De aanwe-
zigheid van een andere docent of een direc-
teur en het bewustzijn hiervan, kan van grote 
invloed zijn op de manier van lesgeven. Het 
is daarom een momentopname die mogelijk 
niet representatief is voor de dagelijkse 
manier van lesgeven van de docent.

Tips, een enquête of een 
sollicitatiegesprek
LED is op vele verschillende manieren inzet-
baar en hoeft niet doorslaggevend te zijn 
voor de beoordeling van een docent. Straus 
zegt: “Je kunt LED inzetten in een milde 
vorm, door bij de zoektocht naar een nieuwe 
docent leerlingen te laten meebeslissen bij 
het opstellen van een profiel, maar je kunt 
ook denken aan een variant dat je scholieren 
vraagt of iemand wel of niet een vaste aan-
stelling krijgt. Of je kunt via enquêtes scho-
lieren vragen om hun docenten te 
beoordelen.” 

Ook LAKS-voorzitter Josic geeft aan dat er 
veel verschillende vormen van LED mogelijk 

zijn. Zo kun je gebruik maken van zoge-
naamde tip-/topkaarten, zoals ze al  
doen op het IJburg College in Amsterdam.
Leerlingen kunnen hun tips op een kaartje 
schrijven en anoniem achterlaten in het 
postvakje van hun docent. Maar ook andere 
vormen zijn mogelijk. Er kan bijvoorbeeld 

ook voor gekozen worden om leerlingen 
enquêtes voor te leggen over het functio-
neren van de docent en de resultaten hiervan 
ter advies te gebruiken bij de beoordeling 
van een docent. Op middelbare school De 
Breul in Zeist is de meest vergaande vorm 
van LED gezien. Op deze school worden 

leerlingen betrokken in de sollicitatiepro-
cedure van docenten en krijgen ze ook een 
stem bij het wel of niet (vast) aanstellen 
van de docent.

Iedere school kan een vorm van LED kiezen 
die voor hen goed voelt en die bij hen past. 
De enige voorwaarde is dat het leerlingen 
de mogelijkheid biedt om te helpen met de 
evaluatie van de docent. Feedback van 
leerlingen zal dan niet alleen bijdragen aan 
een beter gemotiveerde docent, maar zal 
daarmee ook zorgen voor een beter gemo-
tiveerde leerling. Een win-win situatie die 
zal bijdragen aan een positief schoolklimaat 
met tevreden leerlingen en docenten.

“SCHOLIEREN 
WETEN ALS 

GEEN ANDER 
HOE HUN 
DOCENT 

LESGEEFT.”

JESSI GRUSZKA
jessi.gruszka@driessen.nl
online marketing- 
communicatieadviseur
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Hujambo,  
(Hallo)

Waar jullie je allemaal niet mee bezig  
houden, jullie willen te veel onbelang - 
rijke dingen weten. Wat maakt het uit  
hoeveel je eet, het is belangrijk dat  
het lekker is. Waarom zou ik willen weten 
hoelang ik slaap, als het maar een lekkere, 
rustige nacht was. Waarom zou ik willen 
weten hoelang ik zwanger ben, die van mij 
zijn er altijd uitgekomen, er is er nog nooit 
eentje terug gekropen om nog een maandje 
te profiteren van ma. Wat maakt het uit hoe 
vaak ik mijn darmen leeg, als het maar niet 
in mijn eigen nest is. 

Weet je muzungu, jullie luisteren teveel 
naar jullie kop en te weinig naar jullie  
maag. De belangrijkste informatie komt uit 
het onderste deel van je lichaam en niet uit  
het bovenste. Als je me niet gelooft, probeer 
het maar eens uit: je kop kun je gerust een 
paar dagen negeren, maar het wordt een 
puinhoop als je dat doet met alles wat daar-
onder zit. Vertrouw op je gevoel, je hoeft 
niet alles te weten. Ook al weet je dingen 
niet zeker: vanavond bouw je gewoon weer 
een nest en morgen moet je er weer uit. 

Natuurlijk zijn er dingen belangrijk: de 
rijpste bessen en lekkerste termieten  
zijn natuurlijk voor mij. Mijn lijfje moet 
immers goed onderhouden worden, daarom 
houd ik wel in de gaten dat ik als eerste mijn 
portie krijg.

En de mannen moeten wel achter mijn 
zwelling aan blijven lopen als de tijd er is, 
anders wordt het nooit meer iets met mijn 
nageslacht. Ook is het belangrijk dat mijn 
buurvrouwen me regelmatig vlooien, dat 
zal ik ook wel bij hun doen. Het is ook mooi 
als mijn koters me respecteren zonder dat 
ik ze even een corrigerende beet geef.  
En ik zal eerlijk zijn, ik verwacht ook wel 
dat de jonge vrouwen en de jonge mannen 
in onze clan mijn plek erkennen. 

Maar hoe vaak, hoelang en hoeveel dat ken 
ik niet. Ik kan mijn leven lekker leiden, 
zolang ik op mijn buikje vertrouw. En voor 
alles wat ik van anderen moet krijgen  
vertrouw ik gewoon op mijn uitstraling. 
Maar ja muzungu, uitstraling is niet in  
cijfertjes te vangen!

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.

Hoeveel ik weeg, hoe oud ik ben, hoeveel kinderen ik heb, hoeveel 
ik eet, hoe lang mijn haren zijn, hoelang ik slaap, hoelang en vaak 
ik zwanger ben, hoe vaak ik ziek ben en natuurlijk hoelang dan, hoe 
vaak ik vlooi, hoe vaak anderen mij vlooien en hoeveel vlooien ik dan 
wel niet heb. Dat willen jullie allemaal weten en natuurlijk nog veel 
meer. Ik hoor het de muzungu’s hier in het bos zo vaak aan de gidsen 
vragen. Lekker belangrijk allemaal!

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?
Diverse televisie programma’s, waaronder 
‘It’s a kind of magic’ (SBS6), items over 
zakkenrollen (BNN, RTV-NL) en de  
nationale kennisquiz 2013 (NPO).

P&O: personeel of organisatie?
Personeel. Mijn optredens hebben altijd  
te maken met contact leggen met mijn 
publiek. Mijn werk is echt mensen-werk. 
Ieder optreden is weer anders door de  
verschillende reacties van de mensen.  
Dat maakt mijn werk uitdagend.

Theorie of praktijk?
Alles wat ik doe is praktijkgericht. Jaren-
lange training en oefening was nodig om 
het niveau te behalen waar ik nu ben.

Einzelgänger of teamspeler?
Ik ben meer een einzelgänger. Ik werk heel 
graag alleen en doe eigenlijk alles zelf. 
Websites bouwen, promotie, boekhouding, 
trucs verzinnen en bouwen. Het is een heel 
creatief beroep en hoe meer ik zelf kan 
doen, hoe leuker. Ik vind het heerlijk om 
alles zelf te kunnen beslissen.

Vaste beloning of prestatiebeloning?
Prestatiebeloning. Ik vind dat je meer 
beloond zou moeten worden als je presta - 
ties ook hoger zijn. Ik geloof ook dat mensen 
dan harder willen werken en meer hun  
best doen. Dit werkte bij mij in ieder geval 
wel zo.

Grootste succes?
Mijn eigen televisie show op SBS6  
(It’s a kind of Magic). Hierbij mocht ik  
6 afleveringen maken van een uur  
om bekende en onbekende mensen te  
verrassen met mijn magie.

Grootste misser?
Ik zie niets als een misser, je kunt overal 
weer een wijze les uit halen.

Waar wordt u heel blij van?
Ik word blij van de reacties van mensen op 
mijn optredens. De verbazing en het onge-
loof als ze mijn trucs beleven. Ik word blij 
van positieve berichten over mijn 
optredens.

Waar wordt u heel kribbig van? 
Mensen die zeggen dat ze niet van gooche-
len houden al voordat ik begin met mijn act. 
In principe luister ik daar niet meer naar. 
Achteraf blijkt namelijk dat ze het eigenlijk 
heel leuk vonden.

Waar bent u over 5 jaar?
Waarschijnlijk heb ik nog betere websites 
en ben ik bekender geworden door televisie 
optredens. Verder doe ik nu waar ik altijd 
al van droomde en dat is mijn passie uitoe-
fenen. Mijn passie is mijn fulltime beroep 
geworden.

Spreuk van de dag
‘Do what you love and you will never work 
a day in your life’

Naam:
Steve Carlin
Leeftijd:
32
Beroep:
Goochelaar, mind-reader,  
zakkenroller
Hobby’s:
Optreden (goochelen), reizen,  
fitness (kracht training), NLP,  
lichaamstaal, afleiding

Steve Carlin



 “Gezondheidszorg is in de twintigste eeuw steeds geavanceerder en professioneler geworden. Vanuit 
technologisch oogpunt is de zorg in Westerse landen buitengewoon goed. Een keerzijde van het huidige 
systeem is dat de zorg rondom dokters is georganiseerd en de nadruk ligt op diagnostiek en behandeling 
van ziektes; een aanpak die onvoldoende gevoelig is voor individuele wensen en behoeften van patiënten. 
Deze aanpak volstond bij de bestrijding van infectieziekten en acute situaties, maar voldoet niet meer 
aan het toenemend aantal chronisch zieke patiënten die zorg nodig heeft van meerdere zorgverleners 
vanuit verschillende zorginstellingen.”

De inleiding van dit artikel is een paragraaf 
uit het proefschrift ‘Patient-centered care 
in Parkinson’s disease’ van Martijn van der 
Eijk, een gezondheidswetenschapper  
die tevens arts in opleiding is. Van der Eijk 
heeft een breed blikveld dat zich uitstrekt 
van medische wetenschap tot en met 
management van zorg. Tijdens zijn studie 
biomedische wetenschappen aan de 
Radboud Universiteit behaalde hij de master 
‘Fundamentals of Business and Economics’ 
aan de universiteit Utrecht. In 2009 begon 
van der Eijk aan zijn promotieonderzoek 
naar patiëntgerichte zorg, specifiek rondom 
de ziekte van Parkinson. Het meten en 
verbeteren van patiëntgerichtheid wordt in 
dit artikel belicht vanuit zijn bevindingen.

De patiënt als partner
Patiëntgerichtheid betekent het afstemmen 
van zorg op de specifieke eigenschappen 
en reële wensen van de patiënt. De ziekte 
van Parkinson is een illustratief voorbeeld 
van een chronische ziekte, die gepaard gaat 
met veel verschillende aandoeningen  
of problemen bij een patiënt. 

“Mensen die deze ziekte hebben, worden 
in toenemende mate beperkt door motori-
sche, cognitieve en emotionele sympto-
men.” De complexiteit van deze ziekte 
vraagt volgens van der Eijk om een 

multidisciplinaire aanpak, waarbij de patiënt 
als partner betrokken wordt bij het behan-
delteam. “De relatie tussen arts en patiënt 
zou gezien moeten worden als een samen-
werkingsverband, uitgaande van het prin-
cipe dat dokters en patiënten beiden 
deskundig zijn; dokters op het gebied van 
diagnostische en therapeutische over-

wegingen, patiënten door hun persoonlijke 
ervaringen met de ziekte. Een samen- 
werkingsverband vraagt om verandering 
bij zowel zorgverleners als patiënten. Zorg-
verleners zouden patiënten meer moeten 
betrekken bij het maken van keuzes en 

patiënten moeten leren om de regie naar 
zich toe te trekken”, aldus van der Eijk. 

Patiëntervaringen
Van der Eijk onderzocht patiëntervaringen 
in Nederland, Canada en de Verenigde 
Staten. Uit onderzoek, uitgevoerd onder 
895 Nederlandse en 972 Noord Amerikaanse 
patiënten, bleek dat mensen met de ziekte 
van Parkinson nu vaak een gebrek aan 
samenwerking tussen hun zorgverleners 
ervaren en grote behoefte hebben aan 
betrouwbare informatie en emotionele 
steun bij het leren omgaan met en accep-
teren van de ziekte. Daarnaast ervaren 
patiën ten een passieve rol in hun behandeling, 
deels omdat dit de traditionele benadering 
is, maar ook omdat zij de hulpmiddelen 
missen om de regie naar zich toe te trekken.

‘The Individual Formerly  
Known As Patient’
In het proefschrift beschrijft van der Eijk 
met een knipoog dat het woord ‘patiënt’ 
eigenlijk achterhaald is en niet meer gebruikt 
zou moeten worden. 

Van der Eijk: “In 1993, veranderde de  
popmuzikant Prince zijn artiestennaam in 
the Love Symbol . Omdat het symbool niet 
goed uit te spreken was, werd in de media 
gerefereerd naar ‘The Artist Formerly 

Persoonlijke

Zorgcommunitiesonline

“HET WOORD 
‘PATIËNT’ IS 

ACHTERHAALD 
EN ZOU NIET 

MEER GEBRUIKT 
MOETEN 

   WORDEN.”
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Known As Prince, TAFKAP’. Prince was 
van mening dat zijn voormalige artiesten-
naam niet meer voldeed aan zijn nieuwe 
artistieke interesses. Naar analogie van deze 
naamsverandering zouden wij moeten 
overwegen om het woord ‘patiënt’ niet 
meer te gebruiken. Patiënt is afgeleid van 
het Latijnse woord ‘patientia’, wat geduld, 
lijden en afwachten betekent. Deze woor-
den zijn van toepassing op de medische zorg 
van eeuwen geleden. Een alternatief ver-
zinnen is lastig. Voorlopig stellen we daarom 
het woord TIFKAP voor; ‘The Individual 
Formerly Known As Patient’.”

Online zorgcommunities
Vanuit de specifieke behoefte van indivi-
duele patiënten kan het zorgproces anders 
worden ingericht door het individu centraal 
te stellen en informatievoorziening  
daaromheen beter te organiseren. Van der 
Eijk ziet daarin een rol voor online  
zorgcommunities. Zorgcommunities zijn 
ontmoetingsplaatsen op het internet voor 
groepen patiënten, groepen zorgverleners 

of beiden. Deelnemers communiceren  
met elkaar door middel van blogs, chats, 
forums en wiki’s.

Online communities bieden de mogelijkheid 
afstanden te overbruggen over de muren 
van zorginstellingen heen en kunnen 
samenwerking tussen de eerste en tweede 
lijn faciliteren. In zijn publicatie pleit  
van der Eijk niet alleen voor gedeeltelijk 
openbare zorgcommunities, maar ook  
voor persoonlijke zorgcommunities (PZCs). 
Dit is een afgeschermde ontmoetingsplaats 
op het Internet voor individuele patiënten. 
Naast de patiënt, zijn de mantelzorger en 
een of meerdere (liefst alle) betrokken 
zorgverleners deelnemer van de PZC. In de 
PZC kunnen deelnemers onderling met 
elkaar communiceren en kan medische 
informatie centraal worden opgeslagen. 

Van der Eijk: “Patiënten waarderen de 
mogelijkheid om online steun en informatie 
te kunnen vragen aan hun eigen zorgver-
leners.” Persoonlijke zorgcommunities 

kunnen worden ingezet om patiënten  
actiever te betrekken bij hun zorg en bieden 
de mogelijkheid om zorg beter af te  
stemmen op individuele behoeften.

Op 1 december 2016 is Martijn  
van der Eijk gepromoveerd op het 
onderwerp “Patient-centered care 
in Parkinson’s disease”. Zijn proef-
schrift is online beschikbaar voor 
Android en als iOS app. 

Scan hiervoor  
deze QR code:

BAS VAN LEEUWEN
bas.vanleeuwen@driessen.nl
programmamanager



Niet alleen voor bezoekers is een bezoek aan Science Center NEMO een unieke ervaring, ook Mieke 
Bleekman, Oreona Gutierrez en Ernestine Bast zien het werken bij NEMO als een unieke ervaring. “Elke 
dag is het hier een feestje. Het bijzondere is dat je elke dag door het museum loopt om bij je werkplek 
te komen. Hierdoor zie je zowel de medewerkers als de bezoekers genieten.” Dat medewerkers trots 
zijn om te mogen werken bij de organisatie, blijkt ook uit het meest recente werkbelevingsonderzoek. 
Medewerkers ervaren een hoge mate van betrokkenheid en kennen een goede onderlinge samenwerking.  

maken medewerkers
Bij NEMO

het verschil



Wetenschap voor een zo breed 
mogelijk publiek
NEMO is het grootste science center van 
Nederland en ligt in de culturele tuin van 
Amsterdam; De Plantage. Het unieke aan 
dit museum is dat iedereen, van jong tot 
oud, zelf de kans krijgt om de wereld van 
wetenschap en technologie te ontdekken. 
Zo kun je hier ontdekken hoe bruggen 
werken, waarom je soms dingen ziet die er 

niet zijn en hoe bliksem ontstaat. Dit maakt 
NEMO onderscheidend ten opzichte van 
andere musea. In andere musea heb je vaak 
alleen de mogelijkheid om als bezoeker de  
museumstukken te aanschouwen, hier mag 
je bijna overal aan komen, waardoor je zelf 
de mogelijkheid krijgt om alles te ontdekken.

Ambitie voor de komende jaren
Ondanks dat bezoekers bij NEMO nu al een 
unieke belevenis mogen ervaren, wil NEMO 
de belevenis nog persoonlijker maken.  
Tot een aantal jaren geleden was een mede-
werker bij NEMO in het museum meer een 
‘wegwijzer’. Bij vragen waar wat te vinden 
is, kon je bij hen terecht. Er werken goed 
opgeleide medewerkers bij de organisatie 
met veel kennis, betrokkenheid en ambitie. 
De ervaring voor de bezoekers kan beter 
worden door medewerkers meer in te  

zetten als persoonlijke begeleider. Een 
bezoeker zal in de toekomst overal uitleg  
bij kunnen krijgen. Wat is het en wat gebeurt 
hier? Dit maakt een bezoek aan NEMO  
persoonlijk. 

P&O wil de talenten benutten 
Vanwege de ontwikkeling om medewerkers 
in te zetten als persoonlijk begeleider,  
is P&O nu aan het kijken wat dit voor de 
medewerkers gaat betekenen. Het staat 
voorop dat talentmanagement een heel 
belangrijk thema gaat worden. Wil je mede-
werkers inzetten als persoonlijk begeleider, 
dan moet je kijken waar de talenten van een 
ieder liggen, luisteren naar de behoeften 
van medewerkers en de opleidingsbehoef-
ten vanuit de organisatiebehoeften bekijken. 
Door de koers en de ambitie van NEMO 
moet P&O de bruggenbouwer worden 
tussen het MT en de werkvloer. P&O  
moet de koers en de ambitie vertalen naar 
datgene wat er op de werkvloer gebeurt. 
Wat hebben medewerkers en leiding-
gevenden nodig om mee te kunnen gaan in 
de koers van de organisatie? Hoe begeleid 
je het afscheid nemen van oude werk-
methodieken en hoe omarm je de nieuwe 
werkmethodieken? P&O dient in dit geval 
ook op te treden als strategisch partner 
richting het man agement. Deze rol kunnen 
ze zichzelf toe eigenen, doordat enerzijds 
op operationeel niveau alles goed draait. 
Anderzijds krijgen ze die ruimte ook van het 
MT en wordt P&O door hen gezien als  
strategisch partner. 

Werkplezier
Eén ding staat buiten kijf en dat is dat  
het werken bij NEMO een feestje is. P&O 
probeert nauw contact met de werkvloer te 
onderhouden door ook op de werkvloer 
aanwezig te zijn. Het is fijn te merken dat 
iedereen trots is om bij NEMO te mogen 
werken. Binnen de organisatie is er recen-
telijk onderzoek gedaan naar de werk-
beleving van medewerkers. Hieruit blijkt 
dat medewerkers een hoge mate van 

betrokkenheid kennen en een goede onder-
linge samenwerking ervaren. Alle mede-
werkers krijgen de mogelijkheid om zijn of 
haar ideeën uit te werken. Daarbij worden 
ze gestimuleerd om out-of-the-box te den-
ken. Bovendien heeft de organisatie veel 
oog voor het sociale aspect, wat ten goede 
komt aan de betrokkenheid en trots van de  
medewerkers. Zo vieren bijvoorbeeld alle 
medewerkers samen een opening van een 
nieuwe tentoonstelling. Al met al ervaren 
niet alleen bezoekers een bezoek aan  
NEMO als een dagje uit, ditzelfde geldt voor 
de medewerkers!  

ERIK VAN DER HEIDE MSC
erik.vanderheide@driessen.nl 
locatiemanager Den Haag

FLORENCE WYNS MSC
florence.wyns@driessen.nl 
locatiemedewerker
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“HET IS FIJN 
TE MERKEN 

DAT IEDEREEN 
TROTS IS OM 

BIJ NEMO 
TE MOGEN 
WERKEN.”
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Uitgelicht

Maatschappelijk
mens & werk

Werken binnen de sectoren overheid,  
onderwijs, zorg & welzijn en cultuur is echt 
mensenwerk, waarbij de toegevoegde 
waarde voor de maatschappij de belangrijkste 
winst is. Werken levert niet alleen winst  
op voor organisaties en de maatschappij,  
maar geeft ook een gevoel van eigenwaarde. 
Het brengt mensen met elkaar in contact én 
brengt mensen verder door persoonlijke 
ontwikkeling. De kans op werk is helaas  
niet altijd voor iedereen weggelegd. Met 
onze inzet voor Stichting VluchtelingenWerk 
willen wij voor deze mensen hier veran - 
dering in brengen. 

Het project
Joost: “Als arbeidsmarktcoach ben ik  
werkzaam voor de afdeling Participatie  
& Werk en bied ik een-op-een begeleiding 
aan vluchtelingen. Samen maken wij een plan 
voor het vinden van een betaalde baan,  
werkervaringsplek of een te volgen opleiding 
en adviseer en ondersteun ik tijdens het  

sollicitatietraject. Na indiensttreding blijf  
ik contactpersoon voor kandidaat en 
opdrachtgever en evalueren wij regelmatig 
de voortgang van het functioneren.”

“Sinds enkele weken geef ik ook arbeids-
markttrainingen aan vluchtelingen. Het voelt 
goed om bij te dragen aan een maatschappe-

lijk doel. Het geven van de lessen geeft me 
energie en voldoening. Je ziet bij de leerlingen 
een groot verschil in het niveau van de 
Nederlandse taal. Daarom kies ik voor een 
interactief programma waar de leerlingen 
elkaar helpen. Er is veel interactie en we 
oefenen bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek 
door middel van een rollenspel. Naast het 
leren van de Nederlandse taal, leren ze hoe 
je vacatures kunt vinden, hoe je een cv maakt 
en krijgen ze tips om zo goed mogelijk te 
netwerken. 

Er wordt natuurlijk ook gelachen en de leer-
lingen hebben een goede klik met elkaar. Het 

is interessant dat we met zoveel mensen uit 
verschillende landen in de groep zitten. 
Doordat iedereen iets vertelt over het land 
van herkomst ontstaat er ook interesse in de 
culturen van mede klasgenoten.”

Stichting VluchtelingenWerk
VluchtelingenWerk Nederland behartigt de 
belangen van vluchtelingen en asielzoekers 
in Nederland, vanaf het moment van binnen-
komst tot en met de integratie in de 
Nederlandse samenleving. Daarnaast bieden 
zij begeleiding bij integratie, hulp bij het 
herenigen van het gezin en helpen ze vluch-
telingen aan werk. 

Bij Driessen zijn wij ervan overtuigd dat mensen het verschil maken en dat iedereen een 
even grote kans verdient op de juiste plek op de arbeidsmarkt. Joost Gransier, intercedent 
bij Driessen, is sinds enkele maanden als vrijwilliger werkzaam als arbeidsmarktcoach 
bij Stichting VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan in Amsterdam. Toen hij de vraag 
stelde of Driessen zich wilde verbinden aan Stichting VluchtelingenWerk hoefden 
wij daar niet lang over na te denken. 

betrokken bij

FADI UIT IRAK: 

“FIJN OM HET 
VOEREN VAN EEN 

SOLLICITATIEGESPREK  
IN DE KLAS TE OEFENEN. 

DE TRAINING KRIJGT 
VAN MIJ EEN 10!”

JACQUELINE UIT OEGANDA: 

“HEEL LEUK OM 
NIEUWE NEDERLANDSE 
WOORDEN TE LEREN. IK 
BEN DOOR DE TRAINING 

ERG GEMOTIVEERD 
GERAAKT OM WERK TE 

GAAN ZOEKEN!”

TSERING UIT TIBET: 

“IK BEN ER KLAAR OM 
DE ARBEIDSMARKT 
OP TE GAAN! IK HEB 

GELEERD OM EEN CV 
TE MAKEN EN WEET 

HOE IK ME MOET 
VOORBEREIDEN OP EEN 
SOLLICITATIEGESPREK.”
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Intercedent 
van het jaar
Rose-Maryn Obers, intercedent bij 
Driessen HRM, is genomineerd voor de 
titel intercedent van het jaar. Na diverse 
voorrondes met onder andere een  
persoonlijk filmpje, een kennisquiz en 
telefonisch assessment werd bekend  
dat Rose-Maryn in de finale staat.  

 
Op het moment dat dit magazine bij  
de drukker ligt wordt bekend gemaakt of 
de titel ‘Intercedent van het jaar’ op  
haar naam staat. Maar het weten te 
bemachtigen van de finaleplaats is zeker 
al het vermelden waard!

Driessen opent nieuwe locatie in Arnhem
 
Inmiddels opende Driessen haar tiende locatie in het land. Met deze nieuwe locatie in 
Arnhem zijn we nu ook vertegenwoordigd in de provincie Gelderland. De locatie aan 
Cronjéstraat 2 is opvallend door de bijzondere historische uitstraling: een monumentaal 
pand in driehoekige vorm. Het unieke pand beschikt over een ruime vergaderzaal,  
kent een open werkruimte en is goed bereikbaar (met het openbaar vervoer en met  
de auto). Dit maakt locatie Arnhem een perfecte plek om langs te komen voor zowel 
relaties als flexibele medewerkers. 

Kijk voor meer informatie op  
www.driessen.nl/locaties

Weetjes
Beste 
Ambtenaren 
2015
Voor het vijfde jaar op rij wordt 
de PM Top 100 georganiseerd, 
een verkiezing om de beste 
ambtenaar van het jaar te wor-
den. Inmiddels zijn de stemmen 
via Twitter, de website en 
e-mail geteld en de zijn de 12 
finalisten bekend. In totaal 
brachten meer dan vijfduizend 
mensen hun stem uit. 

Door de jury, waar Michaël 
Munnich, directeur van Driessen 
deel van uit maakt, zal de  
winnaar van de PM Top 100 
worden aangewezen. Daarnaast 
zal er een publieks  winnaar zijn 
(de ambtenaar met de meeste 
stemmen). Op 10 december  
(in de week dat dit magazine uit 
komt) zal de Ambtenaar van het 
Jaar 2015 bekend worden 
gemaakt. In de editie van PM 
Publiek Denken, die op 11 
december verschijnt, worden 
onder andere interviews met de 
winnaars gepubliceerd. 

Kijk voor meer informatie op 
www.pm.nl
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...niet in de CAR-UWO of de SAW staat geregeld hoe  
de pensioenopbouw plaatsvindt wanneer het salaris door 
ziekte wordt gekort, maar in het Pensioenreglement ABP?
In het Pensioenreglement van het ABP (artikel 3.4)  
is opgenomen dat als de medewerker vanwege  
ziekte niet zijn volledige inkomen ontvangt, bij  
de ber ekening van het pensioengevend inkomen 
wordt uitgegaan van het inkomen dat voor de  
medewerker zou gelden als hij niet ziek zou zijn 
geweest. De pensioenopbouw wordt bij ziekte  
dus voortgezet alsof hij niet ziek is. Ook de premie  
is op deze volledige bezoldiging gebaseerd. In de 
pensioen overeenkomst is echter wel afgesproken  

dat de medewerker premie betaalt naar rato van  
zijn bezoldiging tijdens ziekte.  

De werkgever betaalt voor een zieke medewerker 
echter werkgeverspremie over 100% bezoldiging 
premie, plus het deel van de werknemerspremie dat 
de medewerker zelf niet betaalt. De werkgever 
betaalt tijdens ziekte dus meer premie dan wanneer 
een medewerker niet ziek is.

Wist u dat...

...bij het uitwisselen van vakantie-uren 
tegen geld (artikel 4a:1 CAR-UWO) 
een fulltimer maximaal 72 uur mag 
verkopen per kalenderjaar?
 
Echter, naast de verkoop van de 72 vakantie-uren mag de medewerker  
ook leeftijdsverlof verkopen. Het kan hier dus enkel gaan over lokale  
leeftijdsverlofdagen, die via het lokale cafetariamodel naast de 72 uur  
kunnen worden verkocht. Lokale leeftijdsverlofdagen  
mogen alleen worden verkocht als dit lokaal is  
geregeld. Wanneer dit niet lokaal geregeld is, blijft  
overeind dat een fulltimer maximaal 72 uur verlof  
mag verkopen per kalenderjaar. 

… per 1-1-2016 
op grond van 
hoofdstuk 3 CAR, 
dienstreizen per 
openbaar vervoer 
moeten worden 
vergoed op basis 
van 2e klas? 
 
Er is echter geen verplichting 
om per 1 januari 2016 de  
reisregeling binnenland toe  
te passen voor de overige reis- 
en verblijfkosten; gemeenten 
kunnen hun eigen regeling 
vaststellen.

...het niet mogelijk is om over de gehele periode 
van betaald en onbetaald ouderschapsverlof het 
doorbetalingspercentage vast te stellen op 25%. 
 
Een medewerker wil eerst de periode 
betaald (in dit geval 50% doorbetaling 
over de uren ouderschapsverlof) ouder-
schapsverlof gebruiken en daarna de 
periode onbetaald ouderschapsverlof.  
De medewerker vraagt of het mogelijk  
is om over de gehele periode van betaald 
en onbetaald ouderschapsverlof het  

 
doorbetalingspercentage vast te stellen 
op 25%. Dit is niet de bedoeling. Artikel 
6:5 is een CAR-bepaling. Een CAR-
bepaling heeft een dwingend karakter.  
In artikel 6:5 lid 2 onder f is het  
percentage van 50% voorgeschreven. 
Hierdoor is “middelen” over een periode 
van (on)betaald verlof niet mogelijk.



Opleidingen
Het afgelopen jaar hebben wij in totaal meer dan 120 bijeenkomsten, 
workshops en opleidingen voor organisaties, opdrachtgevers, zzp’ers, 
flexibele medewerkers en werkzoekenden in de publieke sector 
georganiseerd. Op die manier houden wij zowel professioneel als 
persoonlijk contact met u. Iets wat wij belangrijk vinden.

De meeste events vonden plaats op onze 
eigen locaties verspreid door het land.  
In het voorjaar organiseerden we voor de 
eerste keer een ‘digitaal event’, namelijk 
een webinar over HRM trends & ontwik-
kelingen 2015. Ook volgden weer veel 
relaties onze opleidingen en cursussen  
op het gebied van arbeidsvoorwaarden, 
salarisadministratie, HRM, e-HRM en  
persoonlijke ontwikkeling.

Voorjaarskalender
In januari ontvangen alle lezers van  
het magazine weer de nieuwe kalender  
met alle opleidingen en events die we  
in het voorjaar gaan organiseren. 

U kunt ook altijd een extra exemplaar  
aanvragen door een email te sturen naar 
communicatie@driessen.nl o.v.v. voorjaars -  
kalender.

Op de hoogte blijven?
Bekijk op www.driessen.nl/agenda het 
actuele overzicht met onze events  
en op www.driessen.nl/opleidingen  
het opleidingsoverzicht. Ook kunt u  
onze gratis Driessen HRM app downloaden 
om onder andere op de hoogte te blijven 
van onze nieuwste events.

& eventsColofon
Driessen Persoonlijk is een uitgave van 
en door Driessen. Het verschijnt 4 keer 
per jaar in een oplage van 7000 
exemplaren.
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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.
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