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Generaties
De houdbaarheid 
van vergrijzende organisaties

Generaties 
of generalisaties?

“we zitten gevangen in de manier van werken van de vorige eeuw.”- Aart Bontekoning -
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Woord vooraf

Een thema waar je eigenlijk nooit zo bij stil staat is 
‘generaties’. Voor de invulling van dit magazine heb 
ik natuurlijk het nodige onderzoek gedaan naar dit 
onderwerp. Ik had al zo’n flauw vermoeden, maar 
nu blijkt bijvoorbeeld mijn achternaam al generaties 
lang te bestaan. Jansen staat namelijk op de tweede 
plaats in de lijst met meest voorkomende achterna-
men. Met 1985 als geboortejaar bevind ik me, volgens 
de generatie-indeling, precies op de scheidingslijn 
van de Pragmatische Generatie (1970 – 1985) en de 
Authentieke Generatie Y (1985 – 2000). Ik herken 
me dan ook in veel kenmerken die typerend zijn voor 
beide generaties. In het interview met Aart 
Bontekoning lees je alles over generaties. De ken-
merken, verschillen en hoe je ze laat samenwerken 
en kunt verbinden in organisaties. 

Begin dit jaar hebben wij de publicatie ‘Werken toen, 
nu & straks’ uitgebracht, waarin onderzoek is gedaan 
en diverse experts gevraagd zijn naar het verleden, 
heden en de toekomst van werk. Een inspirerend 
magazine voor iedereen die zich bezig houdt met 
werk in de publieke sector. Vraag een gratis exemplaar 
aan via www.driessen.nl/werken en geef deze, na 
het zelf gelezen te hebben, gerust door aan de vorige 
of volgende generatie collega’s.

lieke jansen
lieke.jansen@driessen.nl
Hoofdredacteur Driessen Persoonlijk
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Trots 
familiebedrijf

Driessen is een familiebedrijf, zoals u misschien weet. Waar er 
voorheen vaak een wat muffig en ouderwets beeld bestond van 
familiebedrijven, is het imago er de laatste jaren op vooruit gegaan. Ik 
vind dat volledig terecht. Waar veel grote corporate beursgenoteerde 
bedrijven het zwaar hebben gehad, in buitenlandse handen terecht 
zijn gekomen of flink gesaneerd zijn, hebben de afgelopen 5-10 jaar 
familiebedrijven laten zien dat ze, juist in spannende tijden van crisis 
en onzekerheid, als geen ander in staat zijn om ‘gewoon’ door te 
gaan. En in sommige gevallen zelfs fors te groeien.

Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan 
naar de redenen waarom zoveel familiebe-
drijven het relatief gezien zo goed doen. 
Als ik deze onderzoeken aan vul met mijn 
eigen ervaringen, dan denk ik dat een aantal 
zaken een belangrijke bijdrage leveren aan 
het succes van familiebedrijven:

 - Voor mijn gevoel is, binnen de context 
van familiebedrijven, financieel en 
commercieel succes in de kern meer 
een middel dan een doel. Dat besef zit 
sterk verankerd in de genen van veel 
familiebedrijven. Familiebedrijven zijn 
vaak gericht op het realiseren van 
continuïteit voor de lange termijn, 
zowel voor het bedrijf als de mensen 
die er werken. Dat betekent dat het 
rendement voor de korte termijn min-
der leidend is dan bij extern  
gefinancierde bedrijven. Bijkomend 
voordeel is dat er over dat rendement 
aan niemand verantwoording afgelegd 
hoeft te worden, behalve aan de  
eigenaren van het familiebedrijf zelf. 
En dat scheelt heel veel gedoe, onrust 
en bitterballen die geserveerd dienen 
te worden tijdens grootschalige 
aandeelhoudersvergaderingen. 

 - Succesvolle familiebedrijven verstaan 
de kunst om actief mee te bewegen met 
de veranderende wereld, zonder daar-
bij voortdurend genoodzaakt te zijn om 
intern grote koerswijzigingen, veran-
deringen in de leiding en/of reorgani-
saties door te voeren. Voor 
familiebedrijven verandert er net 
zoveel in de wereld als voor extern 
gefinancierde bedrijven; ze gaan er 
echter op een andere manier mee om. 
Het combineren van enerzijds extern 
aanpassingsvermogen, met anderzijds 
behoud van een sterke interne  
consistente lijn blijkt een beproefd 
recept voor continuïteit.

 -  Wellicht het belangrijkste unieke 
element van veel familiebedrijven is 
het gevoel dat leeft binnen de organi-
satie. Een sterke en onderscheidende 
cultuur, waar je wel of niet in past.  
Een familiebedrijf, groot of klein, lijkt 
in sfeer en kleur vaak meer op een dorp 
dan op een stad. Met een sterke sociale 
context, mensen die Goed Bekend zijn 
met elkaar, zichtbare leiders en een 
duidelijk eigen DNA. Een DNA dat 
gekoesterd en gecultiveerd wordt, 
omdat dat juist bepalend is voor de 
mensen die er op bezoek komen, 
werken en zich er thuis voelen.

Voor mijn gevoel kunnen organisaties in de 
publieke sector veel van familiebedrijven 
leren. Ik hoop dan ook dat zij zich meer en 
meer gaan gedragen en organiseren als trots 
familiebedrijf, met het oog op duurzame 
en realistische continuïteit voor de lange 
termijn, en zich niet laten verleiden om, 
mede onder druk van ‘snel politiek scoren’, 
zich teveel gaan gedragen en organiseren 
als de grote corporate extern gefinancierde 
ondernemingen. Een familiebedrijf met een 
sterke eigen kleur en cultuur, dat juist in 
dienst staat van de mensen die zich iedere 
dag met hart en ziel inzetten voor de 
publieke zaak. 

PS: Zoals u wellicht weet heb ik maar één 
ding onthouden van mijn studie Personeels-
wetenschappen: happy employees make 
happy customers. En daarom ben ik ontzet-
tend blij met de resultaten uit de recente 
onderzoeken van TNS Nipo onder onze 
eigen medewerkers, relaties en flexibele 
medewerkers. Hieruit blijkt dat onze mensen 
ook in 2015 weer het verschil hebben 
gemaakt. Meer lezen over deze onderzoe-
ken? Kijk op pagina 13.

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

Column
Jeroen Driessen
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Een generatie, wat is dat eigenlijk? Volgens 
Aart Bontekoning, die er jarenlang onder-
zoek naar heeft gedaan, bestaat een gene-
ratie uit leeftijdsgenoten die zich met elkaar 
verbinden door:

- een gedeelde vergelijkbare opvoeding;
- een gedeelde beleving en vitaliteit 
 van de omringende cultuur;
- een gedeelde reactie in de vorm van

 spontane vernieuwingsimpulsen en
- een gedeelde mentale, emotionele 
 en fysieke ontwikkeling, die is 
 afgestemd op de evolutionaire rol 
 van hun generatie.

Generaties zorgen voor de evolutie van 
sociale patronen (zoals samenwerken, 
communiceren, leiden, denken etc.) in de 
omringende cultuur, zodat het sociale 

systeem waar ze zelf deel van uitmaken 
vitaal en ‘bij de tijd’ blijft, waardoor haar 
overlevingskans wordt vergroot. Hetzelfde 
geldt voor organisaties. Om bij de tijd te 
blijven zullen sociale patronen ververst 
moeten worden door de kracht van nieuwe 
generaties. Lees in deze editie alles over 
generaties op de arbeidsmarkt en hoe  
dit actuele onderwerp speelt binnen de 
publieke sector.
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Tot welke generatie behoort u en 
herkent u zich in deze generatie?
Aart Bontekoning: “Ik behoor tot de nieuwe 
generatie vitale senioren, waarvan er steeds 
meer lang en zinvol actief willen blijven en 
nieuwe idealen lijken te zoeken. Ik herken 
me hierin, want ik wil net als vele anderen 
blijven groeien en zou het leuk vinden om 
langer door te werken. Er zijn genoeg voor-
beelden van collega’s waar afscheid van 
werd genomen en die na een tijdje toch 
terugkeren, omdat ze het leuk vinden om 
‘wat te blijven doen’.

Mijn werkende leven begon op mijn 18e  
bij de politie, waar ik heb meegebouwd aan 
het democratiseren van besluitvorming en 
het vernieuwen van de organisatie.  
Mijn toenemende belangstelling voor ver-
anderingsprocessen leidde tot een studie 
organisatiepsychologie. In 2007 gepromo-
veerde ik op het onderwerp ‘Generaties  
in Organisaties’. De afgelopen 20 jaar heb 
ik expertise opgebouwd in het werk dat  
ik nu doe.”

Zijn er naast verschillen, die 
er duidelijk zijn tussen generaties, 
ook overeenkomsten?
Aart: “De vernieuwingspotentie van een 
generatie zit in het feit waar ze energie van 
krijgen in het werk. Ik onderzoek bij iedere 
generatie de top 5 waar men energie van 
krijgt en op verliest. Alle generaties delen 
de top 5 waar ze energie op verliezen, vaak 
tot hun eigen stomme verbazing. 

Generaties verliezen energie op veroude-
ringsverschijnselen in de cultuur. Sociale 
patronen, zoals de manier van samenwer-
ken, leren, communiceren, omgaan met 
verschillen hebben een houdbaarheidsda-
tum. Denk bijvoorbeeld aan de manier van 
vergaderen die in 1990 nog veel werd 
toegepast en waar iedereen destijds energie 
van kreeg. In 2000 begon deze manier van 
vergaderen al energie weg te nemen en dat 
is vandaag de dag nog steeds het geval. De 
bestaande patronen doorbreken, dat moet 
in dit soort gevallen gebeuren. Hoe doe je 
dat dan? De opening zit in datgene waar je 

de meeste (werk)energie van krijgt. Als je 
het zo vraagt weten we het antwoord, maar 
op het moment dat de energie weg loopt 
vergeten we het.”

generatie X: uit en thuis
Aart: “Generatie X, de nieuwe generatie 
leiders, doen het thuis vaak heel goed als 
ouders. Hun kinderen behoren tot de top 3 
gelukkigste van de wereld. Kinderen lokken 
een eigentijdse manier van samenwerken 
en leidinggeven uit. Toch lijkt het vaak dat 
deze generatie een soort knop om zet op 
weg naar het werk. Ze hebben een ‘thuis-
knop’ en een ‘organisatieknop’, waarbij de 
organisatieknop op de stand ‘verouderd’ 
staat: vergaderen, formeel, regels. Ik stel 
mensen wel eens de vraag: ‘Als je thuis nou 
net zo zou doen als op je werk, hoe zou dat 
dan gaan met de kinderen?’. Zo hebben ze 
er vaak nog nooit naar gekeken. Versterk 
in het werk juist de eigentijdse manier van 
samenwerken, communiceren en leiden 
van thuis (coachende manier). Daar is de 
meeste winst te behalen. Waarom laten 

Generaties. Een thema waar Aart Bontekoning het fijne van weet. Al jaren doet hij onderzoek naar 
generaties in organisaties; het onderwerp waar hij in 2007 tot nu toe als enige in de wereld op promoveerde. 
Vanwege de toenemende vergrijzing staat generatiemanagement anno 2016 bij veel organisaties bovenaan 
het lijstje. Hoe zorg je ervoor dat je organisatie niet blijft hangen in de cultuur van de vorige eeuw en 
doen medewerkers wel datgene waar ze energie van krijgen? In gesprek met de expert op dit gebied: 
Aart Bontekoning.

Generaties
Visie Expert

organisaties
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De protest-
generatie 
(1940-1955)
nieuwe generatie 
vitale senioren
een toenemend deel wil 
nog lang zinvol actief blijven 
en lijkt nieuwe idealen 
te zoeken, bijvoorbeeld 
Y-junioren ondersteunen.

De pragmatische 
generatie 
(1970-1985)
nieuwe generatie 
medioren (= jong met 
enige ervaring)
doelgerichte versnellers van 
besluiten, vergaderen en 
kennis delen/leren. 
Hun streven strandt vaak 
in de bestaande cultuur.

De authentieke 
generatie Y 
(1985-2000)
nieuwe generatie 
junioren
willen vooral zichzelf 
kunnen zijn en zelf hun 
werk(omgeving) vorm 
geven en (voortdurend) 
veranderen; hebben directe 
en bij voorkeur positieve 
feedback van coachende 
collega’s nodig om hun 
eigen weg te vinden.

De verbinDenDe 
generatie X 
(1955-1970)
nieuwe generatie leiders
deze generatie heeft de grootste 
invloed op de bestaande cultuur. 
ze is realistischer dan de vorige 
generatie in de leiderschapsfase 
en sterk gericht op constructief 
verbinden van verschillen. thuis 
zijn het topouders die eigentijds 
samen werken met hun kinderen: 
coachend, gelijkwaardig, 
open, informeel. Op het werk 
neigen ze tot het herhalen van 
inmiddels verouderde patronen, 
die de vorige generatie leiders 
hanteerde: hiërarchisch, wat 
gesloten en formeel.

Welke generaties in organisaties kunnen We onDerscheiDen?
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Benieuwd naar het boek dat antwoord geeft op vragen die er leven rond ver-
grijzing in organisaties? Wij geven vijf exemplaren weg! Kans maken? Stuur 
een e-mail o.v.v. Boek Aart Bontekoning naar communicatie@driessen.nl. 
Deelnemen kan tot 11 april 2016. De winnaars ontvangen persoonlijk bericht.

Maak kans op het boek 
‘nieuwe generaties in 
vergrijzende organisaties’

mensen zich dwingen om op een manier te 
werken waar je eigenlijk niet achter staat?

Hoe laat je generaties op één werk-
vloer optimaal samenwerken?
Aart: “Het vraagt om een andere manier 
van kijken. Onderzoek eens waar een gene-
ratie energie van krijgt. Laat generaties 
samenwerken en zorg ervoor dat ze van 
elkaar weten waar ze energie van krijgen 
en ondersteun elkaar daarin. Hier is een 
duidelijke rol weggelegd voor HRM. Deze 
rol wordt vaak enorm onderschat. Er is veel 
aandacht voor technologische ontwikke-
lingen en waar het naar toe moet. Iedereen 
stort zich erop. Als de cultuur (de mensen-
kant) in een organisatie niet bij de tijd is, - de 
manier van samenwerken, leren, leiden, 
omgaan met verschillen - kun je technolo-
gische ontwikkelingen niet opnemen in de 
cultuur. Veel ICT-projecten gaan mis, door-
dat de cultuur verouderd is. Zorg dat de 
cultuur bij de tijd is, dat is aan de orde.

De gedachte dat ervaren mensen anders 
willen werken dan jongeren klopt niet. Als 
ik aan jongeren vraag hoe ze willen werken, 
dan antwoorden ze: “Flexibel, ik wil doen 
waar ik passie voor heb en werken als ik de 
meeste energie heb.” Als ik ervaren mensen 
hier naar vraag is het antwoord precies 
hetzelfde. Dat klinkt logisch, alleen de 
meeste organisaties hebben hun cultuur 
daar niet op aangepast. HRM moet aan de 
slag om de organisatie wakker te maken, 
zodat de cultuur niet blijft hangen in de 
vorige eeuw.”

Hoe ziet de organisatie van 
de toekomst eruit?
Over 5 tot 10 jaar zijn organisaties net een 
tweede thuis qua sfeer. Open, gelijkwaar-
dig, iedereen coacht elkaar, wisselende 
samenwerkingsverbanden met managers 
als regisseurs van processen. Energie is de 
drijfveer. De trend duurzaam werken speelt 
op twee niveaus een rol. Enerzijds dat men-
sen zelf werken op een manier waar ze 
energie van krijgen, waardoor hun eigen 
batterij langer mee gaat. Anderzijds dat ze 
iets doen wat bijdraagt aan de duurzaamheid 
van de wereld. In de organisatie van de 
toekomst is 70% van de leidinggevenden 
vrouw. Vrouwelijk leiderschap is al langer 
aan het doorbreken, maar neemt de 
komende jaren zijn vlucht. Vanaf de prag-
matische generatie stijgt het opleidingsni-
veau van vrouwen boven dat van mannen 
uit. Op lagere scholen heb ik onderzoek 
gedaan naar hoe kinderen van 10-12 jaar 
met elkaar samenwerken. In 98% van de 
situaties leiden de meiden. Een grote uit-
daging is het eigentijds toepassen van de 
toenemende ervaringskennis. Dankzij de 
vergrijzing stijgt die flink. Het goed bun-
delen van rijke ervaring met frisse blikken 
wordt een bron voor innovatie.”

lieke jansen
lieke.jansen@driessen.nl
communicatieadviseur

“veel  
Organisaties 

zitten  
gevangen  

in de manier 
van werken 

van de vOrige  
eeuw.”
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verschil in aanpak
Zoals Aart Bontekoning schetst kun je gene-
raties op de werkvloer indelen in een aantal 
groepen met elk hun eigen kenmerken. Als 
een organisatie zich realiseert dat er sprake 
is van verschillende generaties met elk eigen 
drijfveren, mogelijkheden en behoeften, is 
het mogelijk om daar het beleid op af te 
afstemmen. Want hoe kun je nu beter men-
sen in beweging brengen dan door dicht aan 
te sluiten bij hen als persoon?

Voor HRM-professionals betekent dat een 
ander wervingsbeleid wanneer je bijvoor-
beeld op zoek gaat naar softwareontwikke-
laars, (veelal generatie Y) ten opzichte van 
een zoektocht naar een ervaren bestuurder 
(vaak generatie X). En wat te denken van de 
verschillende behoeftes in ontwikkelings-
mogelijkheden en -methoden voor een 
leerkracht die zelf net uit de schoolbanken 
komt ten opzichte van een ervaren docent 
die zijn laatste klassen draait voordat hij of 
zij met pensioen gaat? 

Ook voor leidinggevenden is het gemakkelijk 
om door de ‘generatiebril’ naar medewerkers 
te kijken: generatie X heeft behoefte aan 
reflectie, persoonlijk contact en eigen ver-
antwoordelijkheid, terwijl jongeren die de 
arbeidsmarkt recent hebben betreden vooral 
coaching, feedback en ruimte voor verant-
woordelijkheid wensen. Door hier rekening 
mee te houden kunnen leidinggevenden 
makkelijker de juiste snaren raken en daar 
wordt uiteindelijk iedereen beter van.

Hokjes
Handig dus zo’n indeling in generaties en de 
specifieke kenmerken en behoeften van elke 
generatie. Of denken we misschien toch te 
veel in hokjes? Want als ik in onze organisatie 
rondkijk, zie ik toch ook een genuanceerder 
beeld: softwareontwikkelaars die, afgaande 

op hun geboortejaar, toch echt van generatie 
X zijn, maar qua mindset en gedragskenmer-
ken meer passen bij generatie Y. En wat te 
denken van een aantal collega’s van midden 
20 die zich zowel privé als zakelijk in een rol 
schikken die meer kenmerken kent van de 
babyboomers, dan dat ik het zou typeren als 
creatief, flexibel en gelijkwaardig?

Als ik vervolgens naar de literatuur kijk over 
de behoefte van elke generatie en dit iets 
abstracter beschouw, zie ik toch ook angst-
vallig veel overeenkomsten tussen wat elke 
generatie prettig vindt en waar je zeker niet 
mee aan moet komen. Behoefte aan ruimte 
voor verantwoordelijkheid, persoonlijk 
contact en reflectie lijken redelijk universeel 
over de generaties heen en er zijn maar wei-
nig generaties die behoefte hebben aan 
onnodige controle en autoritair gedrag.

Met andere woorden: het generaliseren op 
basis van generatie gaat lang niet altijd op en 
omgekeerd lijken bepaalde behoeften over 
generaties heen redelijk generalistisch. Wat 
heb je in de werkelijkheid dan aan de theorie 
rond generatiemanagement?

onze overtuiging
Vanuit Driessen hebben we de overtuiging 
dat mensen het verschil maken. De rol van 
HRM is volgens ons om mensen en organi-
saties in staat te stellen om het beste uit 
zichzelf te halen. Om dat te realiseren is het 
goed om te weten wat mensen drijft, welke 
(on)mogelijkheden zij hebben en waar ze 
bij ondersteund kunnen worden. 

Omdat de werkelijkheid echter nogal com-
plex is, hebben we als HRM-vakgebied 
modellen en theorieën ontwikkeld om naar 
deze werkelijkheid te kijken en deze te 
begrijpen. Dat kan gaan over universele 
zaken die voor iedereen gelden (behoefte 
aan waardering, bepaalde mate van vrijheid, 
ergens bij horen), maar ook om theorieën 
die mensen in groepen opdelen op basis van 
bepaalde kenmerken en daarmee helpen 
deze beter te begrijpen en ermee om te gaan. 

Maar of het nu gaat om het indelen van 
mensen in generaties, teamrollen of enne-
agrammen: het zijn hulpmiddelen bij het 
kijken naar de werkelijkheid en geen ver-
vanging van die werkelijkheid. Wat al deze 
theorieën gemeen hebben, is dat ze erken-
nen dat er verschillen zitten tussen mensen, 
dat het belangrijk is om daar rekening mee 
te houden en dat ze handvatten aanreiken 
over hoe je daarmee om kan gaan. Daarmee 
kan HRM individuen én organisaties helpen 
om daadwerkelijk het verschil te maken, voor 
zowel jong als oud. 

ad van ZutpHen
ad.vanzutphen@driessen.nl
divisiemanager Werk

Generaties
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 “Het 
generaliseren 

Op basis van 
leeftijd gaat 

lang niet 
altijd Op.”

Veel relaties van Driessen hebben generatiemanagement hoog op de agenda staan. Organisaties vergrijzen 
en in de toekomst werken 20’ers samen met 70-jarigen. Op de pagina’s hiervoor hebben we Aart 
Bontekoning, expert op het gebied van generatiemanagement, ondervraagd over dit actuele onderwerp 
waar veel organisaties in de publieke sector mee te maken hebben. Maar correspondeert deze (generatie)
theorie met de werkelijkheid? Wij zetten onze visie hierop uiteen.

Visie Driessen
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Hujambo 
(Hallo vriend) rafiki,

Kijk, dat jullie makkelijk iemand afschrijven 
en oud noemen, betekent niet dat ik een 
ouwe aap ben. Leeftijd is niet belangrijk. 
Het gaat erom wat je rol in de groep is. Ik 
kan jullie ook maar niet begrijpen, je bent 
afgeschreven, onvolwassen, onervaren, 
overrijp, speels of afgestompt, maar je bent 
bijna nooit goed. Minder dan de helft van 
je leven mag je een rol van betekenis spelen. 
De andere helft ben je te jong, weet je niks, 
kun je niks, stel je alleen maar domme vragen 
of ben je gereduceerd tot een ouwe zeur, 
inflexibel, die te weinig vragen stelt en alles 
zelf beter weet. 

Ik moet er niet aan denken, ik maak gewoon 
misbruik van de peuters en bejaarden. Als 
het hier weer eens uit de hand loopt met de 
mannen en ik denk ‘hier wil ik mijn handen 
niet aan branden’, dan schuif ik gewoon 
een van de oudere dames naar voren om 
dat bosvarkentje te wassen. Die dames 
hebben dat veel beter in de vingers om die 
mannen te sussen als ze op ontploffen staan. 
En als het dan toch uit de hand loopt: dat 
omaatje slaan ze toch niet in elkaar, terwijl  
als ik op die plek zat ik klappen zou moeten  

incasseren. Als ik een plek aan de termie-
tenheuvel wil en de mannen zitten in de 
weg, dan schuif ik mijn jongste naar voren. 
Die krijgt het met zijn jengelend gekrijs en 
onschuldig kopje wel voor elkaar om een 
plekje te veroveren en ik schuif er dan als 
moeder achteraan, je kunt ze immers niet 
alleen laten.

Je moet gewoon ieder zijn capaciteiten 
waarderen, benutten en misbruiken. 
Niemand is te jong of te oud, iedereen heeft 
zijn toegevoegde waarde. Jullie hebben een 
te groot leeftijds- en generatiebewustzijn. 
Jullie proberen alles in hokjes te stoppen, 
maar daardoor maak je het jezelf erg lastig. 
Hier loopt alles door elkaar heen. Soms 
weet ik niet wie moeder, dochter, tante, 
zoon of vader is. Lekker belangrijk, als je 
maar weet wie je eigen kinderen zijn. 

Maar voordat jullie het negatief maken, kijk 
gewoon eens wat dat jonge grut kan. Als ik 
een noot niet open krijg, blijven zij nog uren 
proberen en lukt het ze. Ze zoeken de grenzen 
op en leren steeds nieuwe dingen. En onze 
oudjes hebben vaak een geheugen dat ons 
regelmatig helpt: als er te weinig water is, 
weten zij het nog te vinden en als ik wormen 
heb, hoef ik maar te kijken welke bladeren 
zij eten. We zullen het hier niet redden als 
we niet van alles een beetje hebben. 

Ach muzungu ik heb maar één tip voor je: 
koester alles wat anders is dan jezelf, of het 
nu ouder of jonger is, je kunt er altijd wat 
aan hebben.

Hakuna Matata
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.

Het wordt steeds gekker met die toeristen. Roept een mens: kijk die 
ouwe aap in de boom. Hoezo oud? Ik ben in de bloei van mijn leven, 
het draait hier om mij. Wie denkt ze wel niet wie ze is?

Column Driesje*

*    De column van Driesje wordt geschreven  
door bioloog Patrick van Veen



Happy 
employees,  
happy 
customers 
Bij Driessen zijn wij ervan overtuigd dat mensen het verschil maken en daarom willen wij 
mensen en organisaties in staat stellen om het beste uit zichzelf te halen. Zo’n uitgangs-
punt is natuurlijk mooi, maar nog mooier is het, als uit de praktijk blijkt dat ons dit ook 
nog eens meer dan aardig lukt. Uit een recent onderzoek van TNS Nipo is namelijk 
gebleken dat onze 375 collega’s uitermate betrokken, bevlogen en tevreden zijn om  
bij Driessen te werken. Met een gemiddelde score van maar liefst een 8 ½ op een 
internatio naal gevalideerd onderzoek, scoren we extreem hoog en mogen we onszelf 
vanaf dit jaar zelfs een heuse High Perfomance Organisation noemen. 

De hoge betrokken- en bevlogenheid van onze collega’s is niet alleen een mooi compliment, 
maar levert ook onze flexibele medewerkers en opdrachtgevers iets op. Want als onze 
mensen het beste uit zichzelf kunnen halen, straalt dit af richting onze flexibele mede-
werkers en opdrachtgevers, merken wij. Met gemiddelde scores van respectievelijk een 
8- voor tevredenheid onder onze duizenden flexibele medewerkers en een dikke 8 voor 
klanttevredenheid maakten onze mensen in 2015 ook voor u het verschil. Natuurlijk doen 
wij er alles aan om deze koers ook in 2016 voort te zetten. Heeft u daar nog ideeën voor? 
Dan horen wij graag van u!

weetjes
Stand van  
zaken wet 
normalisering 
rechtspositie 
ambtenaren
Het is stil rondom de wet die de 
rechtspositie van ambtenaren in 
lijn moet brengen met het bur-
gerlijk recht. Met deze nieuwe 
wet zou de eenzijdige ambtelijke 
aanstelling plaatsmaken voor 
een reguliere, tweezijdige 
arbeidsovereenkomst. Daarop is 
dan het private arbeidsrecht van 
toepassing. Het wetsvoorstel 
werd al begin 2014 aangenomen 
door de Tweede Kamer. Vanaf 
dat moment ligt het voorstel ter 
behandeling in de Eerste Kamer. 
In september 2015 vond een 
eerste debat plaats, dat op 10 
november een vervolg zou 
krijgen. De initiatiefnemers van 
het wetsvoorstel hebben echter 
verzocht om dit vervolgdebat tot 
nader order uit te stellen. 

Sindsdien is het stil rondom het 
wetsvoorstel. Mocht de wet op 
korte termijn alsnog worden 
aangenomen, dan is de verwach-
ting dat er nog twee tot drie jaar 
nodig is om de wet in te voeren. 
Via www.driessen.nl/goedbe-
kend en het digitale kennissys-
teem RAP houden wij u op de 
hoogte van de ontwikkelingen.
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Per 1 januari is de Wet Bescherming Persoonsgegevens aangescherpt. Deze wet bevat verschillende 
onderdelen die al langer bestaan, maar is door de toevoeging van de ‘meldplicht datalekken’ per 1 januari 
2016 weer actueel geworden. Met name door de hogere boetes die bij overtreding gegeven kunnen 
worden, is dit een onderwerp waaraan iedere organisatie aandacht moet besteden. 

Privacy staat voorop
De Wet Bescherming Persoonsgegevens 
(WBP) ziet er op toe dat de privacy van 
personen bewaard blijft en dat bij de ver-
werking van deze gegevens wordt voorko-
men dat deze zomaar ‘op straat komen te 
liggen’. Onder persoonsgegevens worden 
uiteraard NAW-gegevens verstaan, maar 
bijvoorbeeld ook pasfoto’s en IP-adressen. 
Bijzondere persoonsgegevens zijn onder 
andere het BSN, gegevens die iets zeggen 
over godsdienst, gezondheid, strafrechtelijk 
verleden of over het lidmaatschap van een 
vakvereniging. 

wat wordt verstaan onder verwer-
king van persoonsgegevens? 
Alles wat iemand doet met persoonsgege-
vens verstaan we onder verwerken. Denk  

aan het registreren, bewaren, bijwerken, 
opvragen en raadplegen, maar ook het 
vernietigen of uitwissen van deze gegevens. 
Het is dus logisch dat een organisatie/ 
werkgever snel wordt aangemerkt bezig te 
zijn met de verwerking van persoonsgege-
vens. En niet alleen als HRM ’er, maar bij-
voorbeeld ook de leidinggevende die 
(verzuim)dossiers behandelt of sollicitatie-
brieven en cv’s ontvangt. En gaat het niet 
over (potentiële) medewerkers, dan is er 
nog een kans dat er persoonsgegevens van 
klanten of cliënten verwerkt worden. 

Hoe nu om te gaan met 
persoonsgegevens?
Binnen de gehele organisatie zal men zich 
ervan bewust moeten zijn hoe er met per-
soonsgegevens moet worden omgegaan.  

En daar komt nogal wat bij kijken. Er zijn 
zaken die eigenlijk altijd al op orde moesten 
zijn, zoals het continue opschonen van 
dossiers van sollicitanten en (oud)mede-
werkers conform de bewaartermijnen die 
daarvoor gelden. Vergeet hierbij niet de 
gegevens die in e-mails staan of hardcopy 
documenten die her en der liggen.

Door de steeds meer digitale verwerking 
van persoonsgegevens, wordt het voorko-
men van datalekken steeds belangrijker. 
Vandaar dat de Autoriteit Persoonsgegevens 
(AP) hier op toe ziet en het vanaf 1 januari 
verplicht is om datalekken te melden. 
Datalekken voorkomen begint met bewust-
wording; openbare/onbeveiligde wifi voor 
zakelijk gebruik vermijden, ‘sterke’ wacht-
woorden gebruiken om de kans op een 
inbraak in jouw data door een hacker te 
verkleinen. Maak direct melding van verlies 
van apparatuur zoals laptops, smartphones 
en memorysticks. 

Uiteraard is met name het zorgvuldig om 
gaan met de privacy van mensen de reden 
om te voldoen aan de WBP. Maar om nog 
even terug te komen op die hogere boetes: 
deze kunnen oplopen tot € 820.000,- of 
wanneer dat niet passend is een boete van 
10% van de jaaromzet van de organisatie 
die in overtreding is. Redenen genoeg dus 
om dit serieus aan te (blijven) pakken!

drs. Marije de greef
marije.degreef@driessen.nl
manager HRM

Veilig omgaan met  
persoonsgegevens 
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 individueel 
Keuzebudget  voor gemeenten
Het Individueel Keuzebudget (IKB) is een persoonlijk vrij besteedbaar 
budget, naast het salaris, waarmee een medewerker actief keuzes 
kan maken die het maandelijkse inkomen beïnvloeden. Keuzes 
die passen bij de persoonlijke omstandigheden, de levensfase en 
individuele behoeften. Medewerkers krijgen hierdoor meer vrijheid 
om arbeidsvoorwaarden naar eigen inzicht vorm te geven. Het maakt 
cao´s flexibeler en eenvoudiger, maar stelt daarbij eisen aan lokale 
regelgeving, communicatieve en administratieve processen. In dit 
artikel gaan wij in op de implementatie van het IKB voor gemeenten 
aan de hand van een praktijksituatie bij de Gemeente Berg en Dal. 

individueel keuzebudget binnen de 
Car-uwo
Voor alle gemeenteambtenaren wordt het 
IKB per 1 januari 2017 ingevoerd. In deze 
sector bestaat het IKB voorlopig uit de  
middelen die nu nog horen tot de vakantie-
toelage, eindejaarsuitkering, levensloop-
bijdrage en twee dagen bovenwettelijk 
verlof. Deze onderdelen verdwijnen als 
zelfstandige arbeidsvoorwaarden uit de 
CAR-UWO. Een medewerker kan het IKB 
uit laten betalen op elk gewenst moment, 
of aanwenden voor het kopen van vakantie- 
uren, het financieren van een opleiding of 
andere vastgestelde doelen. Het LOGA 
heeft het voor een aantal gemeenten moge-
lijk gemaakt om al één jaar eerder (1 januari 
2016) te starten met het IKB. Een tiental 
gemeenten heeft zich formeel aangemeld 
bij deze instantie als pilotgemeente; zo ook 
Gemeente Berg en Dal.  

implementatie ikB bij de  
gemeente Berg en dal 
Bij de Gemeente Berg en Dal heeft per  
1 januari 2015 een herindeling plaats  ge- 
vonden, waardoor qua regelgeving veel is 
uitgekristalliseerd; een goede uitgangs  - 

positie voor een vroege start met het IKB. 
De gemeente maakt gebruik van de ruimte 
die het LOGA heeft gelaten voor het college 
om extra doelen te formuleren. Paragraaf 
5 van hoofdstuk 3 is binnen de gemeente 
formeel bekrachtigd, inclusief twee aan-
vullende regelingen, de fietsregeling en de 
regeling voor de uitruil van het woon- werk-
verkeer, die hiermee worden geïntegreerd 
met het IKB. 

Communicatie
De afdeling HRM is gestart met een direc-
tievoorstel met het voornemen om het IKB 
vanaf 1 januari in te voeren. Bij het bepalen 
van de definitieve regelingen is een HRM-
consultant van Driessen als sparringpartner 
ingezet. Ook zijn het GO, OR en het MT bij 
het proces betrokken. Tot slot heeft HRM 
per afdeling voorlichtingssessies gehouden 
waarbij een uitgebreide toelichting is gegeven 
op dit nieuwe fenomeen binnen de gemeente. 
Tip van Berg en Dal: voor bepaalde mede-
werkers geeft het rust als je aangeeft dat 
het mogelijk blijft om de ‘oude’ betaalmo-
menten (mei en december) te kiezen, terwijl 
je ‘in geval van nood’ wel gewoon verlof 
kunt bijkopen. 

digitalisering
Om het IKB op een efficiënte en gebruiks-
vriendelijke wijze te ontsluiten richting 
medewerkers, is het verstandig om gebruik 
te maken van een digitale oplossing. Bij Berg 
en Dal is daar de KeuzebudgetManager van 
Driessen voor ingezet. Dit is een applicatie 
die volledig is geïntegreerd met het HRM-
systeem en het keuzeproces (inclusief 
simulering) volledig ondersteund. 

Tip van Berg en Dal: start het traject tijdig; 
daarmee creëer je ook  voldoende tijd voor 
het testen en het finetunen van de Keuze-
budgetManager, wat de gebruikerservaring 
ten goede komt.    

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

niels noordeloos Msc
niels.noordeloos@driessen.nl
manager E-HRM software



werken met de 
confettigeneratie
 een feest?
de nieuwe lichting Young Public Professionals aan het woord

Generatie Y, de confettigeneratie, kinderen van de babyboomers, generatie Einstein. Mensen die geboren 
zijn tussen 1982 en 1995 hebben heel wat labels opgeplakt gekregen. We zijn verwend, verward en komen 
om in keuzemogelijkheden. Wat we vooral willen, volgens een recent verschenen artikel uit HR praktijk, 
is vrijheid, authenticiteit en zelfontplooiing. Als ‘digital natives’ is generatie Y opgegroeid in een wereld 
waar technologische ontwikkelingen heel snel gaan. Flexibiliteit wordt vanzelfsprekend. Wij, als nieuwe 
lichting Young Public Professionals van Driessen HRM en ‘generatie Y’ers’, willen jullie graag meenemen 
in onze visie op wat een generatie Y’er beweegt om te werken voor de publieke sector.

Van links naar rechts: 
Inge van Rijsingen, Dieke van ‘t Westeinde, 
Charlotte Pijl, Ilse Minten & Marthe Walter
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Zelfontplooiing
Vanwege de economische welvaart en de 
consumptiemaatschappij waarin wij zijn 
opgegroeid, zijn we mogelijk kritisch en 
veeleisend (Xpert HR, 2015). Maar wat 
‘eisen’ wij Y’ers dan zoal? “ Zelfontplooiing 
is voor mij een motivatie om ergens te wer-
ken”, zegt Ilse. ‘’Het werken in een dyna-
mische omgeving met een interactieve 
leervorm is iets wat ons allemaal aanspreekt. 
Snelheid en afwisseling in werkzaamheden 
hangen hiermee samen.” Charlotte: 
“Generatie Y is in staat om in een korte tijd 
en op een snelle manier aan informatie te 
komen. Daarnaast zie ik een interactieve 
leervorm ook graag terugkomen in mijn 
werkomgeving.” aldus Charlotte.

vrijheid
Marthe vult aan: ‘’Ik vind ruimte om mijzelf 
te ontwikkelen ook erg belangrijk, zowel 
op professioneel als persoonlijk vlak. Dat 
vrijheid voor een Y’er van belang is, daar 
kan ik me in vinden. Ik ga graag werken 
omdat ik het zelf wil, niet omdat het moet. 
Ruimte voor zelfontplooiing hangt voor mij 
samen met een gevoel van vrijheid. Kun je 
jezelf zijn in een organisatie en pak en krijg 
je de ruimte om jezelf te ontwikkelen?’’ 
Daar is Inge het mee eens: ‘’Ik wil graag 
groeien als persoon en mezelf kunnen zijn. 
Ik merk dat ik word geprikkeld door leiding-
gevenden die inspireren met hun visie en 
die authentiek zijn in wat ze uitstralen. Zoals 

Xpert HR eveneens beschrijft is onze generatie 
minder gevoelig voor een hogere functie 
of langere staat van dienst. Ik persoonlijk 
kijk eerder op tegen leidinggevenden met 
natuurlijk gezag. Een leidingge vende die 
zorgt voor verbinding in de groep en zich 
verbonden voelt met de organisatie  doel - 
stellingen.’’

keuzemogelijkheden: bevrijdend  
of benauwend?
Ilse beargumenteert: ‘’Tegelijkertijd is vrijheid 
ook een uitdaging. Door de vele keuzemoge-
lijkheden die er zijn, wordt er een aardige dosis 
zelfkennis en organisatie skills van je verwacht. 
Zelf vind ik diversiteit ook belangrijk. Ik werk 
graag in een omgeving met een grote diversiteit 

aan werk zaam heden. Hierdoor kun je steeds 
blijven leren, nieuwe ervaringen opdoen en 
makkelijker inspelen op nieuwe ontwikkelin-
gen in het werkveld.’’ 

Marthe: ’’Daarin is de klik met de werkge-
ver van groot belang. Ik vind het belangrijk 
dat je achter de dingen staat die je ‘ver-
koopt’, je je echt kunt vinden in de visie van 
de organisatie en met de mensen die er 
werken. Als je iets kan doen wat je leuk 
vindt met mensen met wie je op een lijn zit, 
dan zit je volgens mij op de juiste plek!’’ 
Door de economisch welvaart waarmee 
Y’ers zijn opgegroeid, betreden zij direct 
de hoogste behoeftentrede van Maslow. 
Het betreden van de hoogste treden van 
Maslow herkent Inge zeker. ‘’Ik heb behoefte 
aan sociale contacten, waarderingen en 
erkenning in mijn werk. Ik vind het belang-
rijk dat hetgeen wat ik doe van toegevoegde 
waarde is voor de organisatie en bij voorkeur 
realiseer ik de doelstelling in een open en 
prettige werksfeer.’’

“ruimte  
vOOr zelfOnt-

plOOiing 
Hangt  

samen met 
een gevOel 

van vrijHeid”
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vaardigheidstrainingen man-vrouW verDeling trainees 

huiDige & nieuWe lichting:

kennis delen
Dieke: “Ik kan me vinden in wat mijn col-
lega’s zeggen. Voor mij staat vrijheid ook 
voor een eigen keuze in de manier van 
werken. Verantwoording nemen voor 
behaalde resultaten gaat hiermee samen. 
Ik werk graag met anderen en hecht waarde 
aan leren van elkaar. Tijd inplannen om met 
elkaar te sparren en kennis met elkaar te 
delen vind ik erg belangrijk. Ik ben het met 
Inge eens dat een leidinggevende een 
belangrijke rol heeft in dit proces. Contact 
met je leidinggevende en continue feedback 
zorgen ervoor dat je weet waar je staat ten 
opzichte van de gestelde doelen. Charlotte 
vindt het tevens belangrijk om haar eigen 
loopbaan te managen. ‘’Ik probeer mezelf 
vragen te stellen: Wat zijn mijn interesses? 
Waar kan ik mij nog meer in ontwikkelen? 
De ruimte die een organisatie mij geeft om 
mijzelf te ontwikkelen en kansen te bieden 
op theoretisch en praktisch gebied, zijn voor 
mij erg belangrijk. Doorgroeien en niet stil 
blijven staan zijn elementen die mij uitda-
ging bieden en mij verder laten ontwikkelen.’’ 

Ilse sluit af: ‘’De vrijheid om eigen keuzes 
te maken, kansen te benutten en richting te 
geven aan mijn eigen loopbaan maakt wer-
ken interessant.’’

Je zou kunnen stellen dat we échte Y’ers 
zijn, op zoek naar vrijheid, authenticiteit en 
zelfontplooiing. Kritisch? Ja! Als het als doel 
heeft dat we duurzaam inzetbaar en duur-
zaam gelukkig zijn in onze loopbaan, mag 
je volgens ons soms veeleisend zijn. 

Tijd om bruggen te slaan
Door vergrijzing zijn veel organisaties bezig 
met het verjongen van hun organisatie. Ze 
zijn dan ook op zoek naar generatie Y. De 
vergrijzing biedt organisaties kansen, aan-
gezien er zoveel vakkennis en ervaring op 
de werkvloer aanwezig is. Wij denken dat 
het belangrijk is om de verbindende factor 
te zoeken tussen de oudere en de jongere 
generatie. Vrijheid en zelfontplooiing zijn 
belangrijk voor generatie Y. De kennis en 
ervaring van de oudere generatie kan wor-
den gebruikt voor de ontwikkeling en 

zelfontplooiing van de jonge generatie. Zo 
wordt een koppeling gemaakt tussen jong 
en oud en kan een organisatie de talenten 
van beide generaties benutten. Dit is een 
manier om te werken aan een duurzame 
toekomst van een organisatie. Wij als Young 
Public Professionals helpen daar graag bij. 
Wanneer deze brug is geslagen, wordt de 
samenwerking een feest.

een frisse kijk op HrM 
De nieuwe lichting Young Public 
Professionals staat klaar om in de 
publieke sector aan de slag te gaan. 
Wilt u meer weten over onze 
nieuwste YPP’ers of heeft u inte-
resse om een jonge, hoogopgeleide 
HRM-profes sional in te zetten voor 
een opdracht? 

Kijk dan op www.driessen.nl/ypp
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ReflexLAB 
Het platform voor jongeren met een mening over flexwerk
Jongeren zijn de werknemers en werkgevers van de toekomst. ‘Toch wordt er vooral over ze gepraat en niet 
met ze’, aldus Esther de Jong en Esther Crabbendam van FNV Jong. Ook als het gaat over de toekomst van 
flexwerk. Met het ReflexLAB willen FNV Jong, CNV Jongeren en de ABU het anders doen. Het concept: 
vijftig jongeren, verdeeld in vijf werkgroepen, storten zich op vraagstukken rondom de toekomst van 
flexibele arbeid. Vorig jaar werd de eerste editie succesvol afgerond. 

De thema’s van de werkgroepen werden 
na een reeks van zeven masterclasses door 
de jongeren -van gemiddeld 26 jaar - zelf 
geformuleerd en dat resulteerde in vijf visies 
en plannen voor de arbeidsmarkt van de 
toekomst. De volgende drie visie werden 
verder doorontwikkeld.

Baas over eigen arbeidsvoorwaarden
Het eerste plan van de werkgroep Baas over 
eigen arbeidsvoorwaarden pleit voor een 
systeem waarbij je binnen kaders je eigen 
arbeidsvoorwaarden kunt bepalen en aan-
passen: à la carte en digitaal. De totstand  - 
koming van arbeidsvoorwaarden is nu voor 
jongeren vaak een ondoorzichtig proces 
waarbij ze niet betrokken worden. Jongeren 
vinden cao’s wel belangrijk, maar herken-
nen zich hier vaak niet in en wensen op dit 
vlak keuzevrijheid en flexibiliteit. 

Skillen en Chillen
Volgens de werkgroep Duurzame inzet-
baarheid, zijn jongeren nog te weinig bezig 
met hun inzetbaarheid in de toekomst. 
Daarom stellen zij voor om een platform, 
bijvoorbeeld een app of onderwijspro-
gramma, te creëren vanuit een principe dat 
zij STAPP noemen. Dit staat voor Start, 
Teach, Action, Person en Play. Belangrijk 
hierin is dat je enerzijds werkt aan je com-
petenties door te Skillen en anderzijds iets 
doet wat je leuk vindt door te Chillen. 
Skillen en Chillen past volgens de werkgroep 
veel beter bij de belevingswereld van jonge-
ren dan de term duurzame inzetbaarheid.

kweekfonds
De werkgroep Zekerheden loskoppelen 
signaleerde dat scholingsbudgetten vaak 
moeilijk toegankelijk zijn voor flexwerkers 

door strenge voorwaarden van opleidings- 
en ontwikkelingsfondsen. Om deze groep 
tegemoet te komen bedachten zij het 
Kweekfonds. Dit is een sectoroverstijgend 
scholingsfonds waardoor flexwerkers 
betere kansen krijgen om zich bij te scholen 
en een leven lang te leren. Het is de werk-
groep goed gelukt om de discussie aan te 
wakkeren want inmiddels praten verschil-
lende sectoren met elkaar over het idee. 

Positief over flex
Op de vraag hoe jongeren aankijken tegen 
flexwerk geeft Esther de Jong aan dat er 
niet zoiets bestaat als één visie van jongeren 

op flexwerk. De meeste jongeren zijn posi-
tief over flexwerk, maar zoeken ook 
bepaalde zekerheden. Hierbij maken ze 
zich vooral zorgen over het kunnen krijgen 
van een hypotheek en ongelijke rechten 
tussen vast en flex. Esther Crabbendam 
voegt hieraan toe dat pas afgestudeerde 
jongeren te maken krijgen met een slechte 
aansluiting van het onderwijs op de arbeids-
markt. Vaak zijn er geen betaalde banen en 
zijn jongeren gedwongen te starten op een 
laag of onbetaalde werkervaringsplek. 
Ondanks dat blijkt uit onderzoek dat jon-
geren optimistisch zijn over hun kansen op 
de arbeidsmarkt. 

Ook dit jaar, in april, gaat er weer 
een ReflexLAB van start, nu in 
samenwerking met CAOP, CNV 
jongeren, NSvP en de ABU. 

Kijk voor meer informatie op 
www.reflexlab.nl
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klopt het dat per 1 februari 2016 
het vergoedingenoverzicht voor 
burgemeesters is gewijzigd? 

Ja, de hoogte van deze vergoeding is per 1 februari 2016 het bedrag van 
de werkelijke kosten van de huisvestingsvoorziening, met een maximum 
van 18% van de bruto bezoldiging. De maximale duur van de vergoeding 
is gekoppeld aan de woonplaatsontheffing van maximaal drie jaar. Tot 
1 februari 2016 bedroeg de vergoeding 90% van de (pension)kosten, 
met een maximum van 50% van de bezoldiging. Het recht op de pen-
sionkostenvergoeding verviel een jaar na 
de dag waarop de benoeming van de bur-
gemeester in ging.

Helpdesk HrM
Vraag & antwoord

is een gemeente verplicht om 
een collectieve rechts-
bijstands verze ke ring voor 
personeel af te sluiten? Zo ja, 
waar is dit geregeld?

Het is inderdaad zo dat gemeentelijke organisaties 
een rechtsbijstandverzekering dienen af te sluiten 
voor haar medewerkers. In het arbeidsvoorwaarden-
akkoord 2002-2003 is afgesproken dat de rechtsbij-
standsverzekering tegen het einde van de looptijd van 
de CAO is gerealiseerd, of zoveel eerder als mogelijk 
is. LOGA-partijen zijn overeengekomen dat gemeen-
ten per 1 januari 2003 over een rechtsbijstands-
verzekering dienen te beschikken. 

Heeft een medewerker in het voortgezet onderwijs in geval van een 
gewone verhuizing recht op 2 dagen per schooljaar, kalenderjaar? of 
kan een medewerker meerdere keren per schooljaar, kalenderjaar een 
beroep doen op deze 2 dagen?

Op basis van artikel 16.1 lid g van de CAO VO heeft een medewerker recht op betaald verlof in verband met een verhuizing, mits 
de verhuizing plaatsvindt op een dag (of dagen) dat de medewerker normaal gesproken werkt. Stel, de medewerker is inge-
roosterd op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en de verhuizing vindt plaats of dinsdag en woensdag, dan heeft de 
medewerker op dinsdag recht op verlof met behoud van bezoldiging. In de vakantie of op een andere niet-werkdag hoeft de 
medewerker geen arbeid te verrichten en daardoor krijgt hij dan ook geen kortdurend verlof toegekend. Hij kan dit verlof dus 
ook niet op een ander moment opnemen.

In artikel 16.1 lid g CAO VO is geen beperking 
opgenomen tot een schooljaar of kalenderjaar, 
waardoor wij van mening zijn dat de medewerker 
per verhuizing recht heeft op het kortdurend verlof. 
Verhuist de medewerker dus bijvoorbeeld in janu-
ari en in mei, dan kan hij twee maal een beroep 
doen op dit kortdurende verlof.



Heeft u een vraag 
voor de Helpdesk 
HrM? 

Neem contact op via 
helpdesk@driessen.nl.

als binnen het zwangerschapsverlof van  
een medewerker in het Primair onderwijs  
1e Paasdag, koningsdag en 2e Pinksterdag  
vallen, moeten deze dagen dan ook gecom-
penseerd worden of gaat het uitsluitend  
om bijvoorbeeld de meivakantie?

Personeel in het Primair Onderwijs met zwangerschapsverlof heeft recht op 
compensatie van vakanties welke binnen de zwangerschapsverlofperiode vallen. 

Vanaf 1 augustus 2015 heeft een medewerker, op basis van een 
40-urige werkweek, recht op 428 uur vakantieverlof per jaar (en 
parttimers naar rato). Op basis van artikel 8B.1 lid 1 CAO PO is het 
vakantieverlof inclusief de algemeen erkende feestdagen. In artikel 
3:4 van de WAZO is per 17 december 2014 opgenomen, dat dagen 
waarop een medewerker zijn arbeid niet verricht wegens zwan-
gerschaps- en bevallingsverlof, niet kunnen worden aangemerkt 
als vakantiedagen. Dit betekent dat een medewerker vanaf 1 
augustus 2015 recht heeft op compensatie van het vakantieverlof 
(en dus niet enkel schoolvakanties), als dit samenvalt met het 
zwangerschaps- en bevallingsverlof. 

In het kader van het PBB mag iedere cur-
sus gevolgd worden, zolang het een reëel 
perspectief oplevert voor de eigen oplei-
ding, ontwikkeling, loopbaan en vitaliteit 
(artikel 5.3.1 van de SAW) in de huidige 
functie, maar ook voor andere werkzaam-
heden. Een werkgever die vindt dat de  

voorgestelde cursus hier niet 
aan voldoet, kan de vergoeding 
van de cursus afwijzen.
 
In de regel wordt hiervoor geen 
toe stemming gegeven. In het 
oordeel is het namelijk zinvol om 
rekening te houden met de fis-
cale kant van de vraag. Hierdoor 
is naar alle waarschijnlijkheid het 
budget van € 5.000,- ontoerei-
kend. Als de fiscus vindt dat de 
cursus niet gericht is op het 
verbeteren van het loopbaan-

perspectief, dan wordt de vergoeding 
gezien als loon in natura. De werkgever 
krijgt dan een naheffing.

Over de spiegelreflexcamera kunnen wij 
kort zijn: Elektronische ‘leermiddelen’ zoals 
een iPad worden door de fiscus sowieso  

gezien als loon in natura en mogen niet 
onbelast vergoed worden, ook als de iPad 
als leermiddel verpakt zit in een training. 
Daar trapt de fiscus niet in. De spiegelre-
flexcamera dient daarmee ook als loon in 
natura te worden bestempeld.
 
Mochten de voorwaarden waaronder het 
cursusbudget mag worden aangewend niet 
helder zijn geformuleerd en u wilt het ver-
zoek van de medewerker toch afwijzen dan 
kunt u zich op het volgende standpunt 
stellen. De fiscus merkt de voorgestelde 
fotografiecursus inclusief spiegelreflex-
camera niet aan als een opleiding en dat u 
derhalve geen toestemming geeft voor de  
voorgestelde cursus. Als vuistregel kunt u 
het volgende hanteren: alle trainingen/
cursussen die niet gericht lijken te zijn op 
verbetering van de eigen positie op de 
arbeidsmarkt, komen alleen voor vergoe-
ding in aanmerking voor zover de kosten 
ervan inclusief naheffing niet meer bedra-
gen dan het beschikbare budget.
 
Daarnaast is het advies om vooraf helder te 
definiëren waarvoor het budget mag wor-
den ingezet en duidelijk te maken dat de 
kosten alleen voor vergoeding in aanmer-
king komen voor zover de kosten ervan 
inclusief naheffing niet meer bedragen dan 
het beschikbare budget.

een medewerker heeft een Persoonsgebonden basis budget (PBB) voor vijf jaar 
beschikbaar. Deze medewerker wil een fotografiecursus volgen die € 5.000,- 
kost. Bij deze fotografiecursus ontvangt de medewerker een spiegelreflex-
camera. Moeten wij de medewerker hier toestemming voor geven?
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Het generatiepact, 
          maatwerk 

voor jong en oud!. 
Vacaturestops en inkrimping van de formatie zijn twee gevolgen van bezuinigingen waar veel organisaties 
in de publieke sector mee te maken hebben. De instroom van jongeren neemt hierdoor af, terwijl 
het principeakkoord Gemeenten 2013-2015 juist de ambitie had 1500 jongeren in te laten stromen bij 
gemeenten. Vakbonden en de VNG hebben de koppen bij elkaar gestoken om deze verjonging weer op 
gang te brengen. Het generatiepact is een van de uitkomsten die deze verjonging moet gaan stimuleren. 
Deze regeling moet naast het bieden van kansen voor jongeren, bijdragen aan goed werkgeverschap en 
aan duurzame inzetbaarheid van oudere medewerkers. 

wat is het generatiepact?
Binnen het generatiepact krijgen organisaties 
de mogelijkheid om financiële en formatie-
ruimte te creëren voor het aantrekken van 
jongeren. Deze ruimte wordt gecreëerd 
doordat oudere medewerkers gestimuleerd 
worden minder te gaan werken. Met behulp 
van een regeling kan het voor oudere mede-
werkers aantrekkelijk zijn om minder te 
gaan werken. Daarnaast kan het de eerder 
genoemde duurzame inzetbaarheid bevor-
deren. Immers, de werkbelasting neemt af 
waardoor oudere medewerkers langer op 
een gezonde manier kunnen blijven werken. 
Het minder werken van de oudere mede-
werkers zorgt vervolgens voor structurele 
ruimte in de formatie, waardoor jongeren 
aangenomen kunnen worden. 

Stimulerende maatregelen
Een stimulerende maatregel is bijvoorbeeld 
dat oudere medewerkers 80% van de aan-
stelling gaan werken, waarover ze 90% 
betaald krijgen en 100% pensioenopbouw 

behouden. Dit wordt de 80 - 90 - 100 regeling 
genoemd. Omdat er vanuit de cao geen 
verplichting is afgegeven met betrekking 
tot het generatiepact, zijn organisaties vrij 
om hier eigen invulling aan te geven. 
Resultaat is dat het generatiepact diverse 
verschijningsvormen kent, doordat een 
gemeente zijn eigen regeling kiest. Welk 
type regeling het beste past, is voor elke 
organisatie verschillend. De regeling die 
uiteindelijk gekozen wordt door een organi-
satie, moet wel voldoen aan de regels van 
onder andere de belastingdienst en het ABP. 
Het is daarom goed om een gekozen rege-
ling altijd te laten controleren door deze 
twee partijen. In ieder geval is van belang 
dat medewerkers – wil het fiscaal toegestaan 
zijn om de pensioenopbouw gelijk te houden 
– maximaal 10 jaar voor de pensioendatum 
deelnemen én niet minder werkzaam willen 
blijven dan de helft van hun betrekkingsom-
vang, zoals die was in het elfde jaar voor de 
pensioendatum.

De salariskosten die bespaard worden binnen 
de gekozen regeling, kunnen worden ingezet 
om jongere medewerkers in te laten stromen. 
Om een volwaardige functie voor een jon-
gere medewerker te kunnen creëren, is het 
noodzakelijk dat meerdere oudere mede-
werkers deelnemen aan het generatiepact. 
Het is goed om aan de voorkant binnen de 
eigen organisatie te toetsten hoe groot de 
interesse is. Zo geeft de gemeente Kerkrade 
het advies om de tijd te nemen om de 
behoeften te inventariseren en draagvlak 

“Het 
generatiepact 

Om dOOr-
strOOm te 

bevOrderen”



Meer informatie
Meer weten over het generatiepact 
binnen gemeenten? Wij organise-
ren de gratis workshop Het Gene-
ratiepact op drie verschillende data 
en locaties in het land. Inschrijven? 
Kijk op www.driessen.nl/agenda. 

Wilt u daarnaast zelf aan de slag gaan 
met het generatiepact? Down load 
dan de whitepaper voor meer infor-
matie en een stappenplan via  
www.driessen.nl/whitepapers.

te creëren. De doelgroep die uiteindelijk 
gebruik kan gaan maken van de regeling, 
moet namelijk wel geïnteresseerd zijn in een 
regeling om minder te gaan werken. 

Meerdere aanleidingen voor 
generatiepact
Naast een advies bij de totstandkoming van 
de CAR-UWO 2013 – 2015  zijn er andere 
aanleidingen om na te denken over het 
generatiepact. Zo denken de vier MER 
organisaties (Maasgouw, Echt-Susteren, 
Roerdalen en het Servicecentrum MER) er 
over een eventueel generatiepact te gebrui-
ken om in-, door- en uitstroom te bevorderen. 
“Een generatiepact zou één van de instru-
menten kunnen zijn bij het toekomstig 
mobiliteitsbeleid” aldus Kim de Bot, adviseur 
personeel en organisatie. Aanvullend zijn 
vernieuwing van werk- en denkwijzen door 
de inbreng van jonge medewerkers in 
combi natie met de overdracht van kennis 
en ervaring van oudere medewerkers 
belangrijke drijfveren.

voorbereidingen van het 
generatiepact
Eenmaal besloten dat er voldoende aanlei-
ding is voor het generatiepact, wordt er onder 
andere gekeken wat andere gemeenten met 
betrekking tot het generatiepact ontwikkeld 
hebben. Op deze manier kan er een goed 
beeld gevormd worden van de mogelijkheden. 
Vervolgens wordt er met het management 
een eigen doelstelling ontwikkeld en de 
randvoorwaarden vastgesteld. Bij de 
gemeente Kerkrade is tijdens de inventarisatie 
ook het gesprek aangegaan met leiding ge- 

venden. De leidinggevenden zijn vervolgens 
het gesprek aangegaan met de doelgroep 
die in aanmerking zou komen voor het 
generatiepact. Het inventariseren van de 
behoeften en het creëren van draagvlak is 
ontzettend belangrijk. Het belang van de 
medezeggenschap binnen het generatiepact 
wordt door alle organisaties onderstreept. 
De vier MER-organisaties geven aan dat je 
met een generatiepact iets wil bereiken en 
optuigen wat ook daadwerkelijk zijn doel 
bereikt: de instroom van meer jongeren bij 
gemeenten. Het is daarom belangrijk dat je 
vooraf goed bespreekt en afstemt met alle 
betrokkenen wat het concrete doel is dat je 
wilt bereiken en of een generatiepact hier-
aan bij kan dragen. Aanvullend geeft de 
gemeente Kerkrade aan dat goede afstem-
ming met onder andere het college, het  
MT en de OR ruis in de besluitvorming  
kan voorkomen.

invulling generatiepact
De uiteindelijke invulling van het generatie-
pact en de bijhorende instroom van jongeren 
zijn per organisatie verschillend. Zo heeft 
de gemeente Kerkrade gekozen voor een 
budgettair neutraal generatiepact. De ont-
stane ruimte wordt aan de ene kant opgevan-
gen door goed te kijken naar de efficiency 
van werkzaamheden. Aan de andere kant 
wordt er door de leidinggevenden afge-
stemd binnen welke afdelingen de grootste 
knelpunten ontstaan. Op deze posities is 
gekozen voor de inzet van jongere medewer-
kers. Op dit moment zijn er bij de gemeente 
Kerkrade drie jongere medewerkers aan-
genomen door middel van het generatiepact. 

Door de combinatie van jong en oud ontstaat 
er een warme overdracht van de werkzaam - 
heden. De oudere medewerkers kunnen 
de ervaringen overbrengen op de aanstor-
mende talenten. Op deze manier blijft de 
opgedane kennis binnen de organisatie.

Tot slot
Het generatiepact is een mooi idee dat erg 
breed ingezet kan worden. Door de vele 
mogelijkheden is het belangrijk om het 
gesprek aan te gaan. Wat doen andere orga-
nisaties? Zijn er vergelijkingen te maken of 
juist verschillen te ontdekken? Een goede 
inventarisatie en een helder doel zorgen voor 
een passend generatiepact met de bijho-
rende instroom van jongere medewerkers.

eline siMons
eline.simons@driessen.nl
HRM-consultant 
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 700.000 medewerkers in Neder-
land hebben een taalachterstand
Meer dan 700.000 medewerkers hebben 
moeite met lezen, schrijven en communiceren 
in het Nederlands. De gevolgen van een taal-
achterstand, op de werkvloer en daarbuiten, 
zijn groot. Handelingen zoals het lezen van 
veiligheidsinstructies of zorgdossiers, maar 
ook communicatie over arbeidsvoorwaarden, 
worden bemoeilijkt door een gebrekkige 
taalbeheersing. Met het Taalakkoord moedigt 
het ministerie werkgevers  en hun branche- en 
koepelorganisaties aan taal op de werkvloer 
prioriteit te geven. 

Flexibele medewerkers verbeteren 
taalvaardigheid en inzetbaarheid 
Aan medewerkers van Driessen bieden wij 

middels e-learning taallessen aan, waaron-
der ‘Begrijpelijk Nederlands’. “Afhankelijk 
van het opleidingsniveau kunnen mede-
werkers hun algemene kennis van de 
Nederlandse taal verbeteren. Dankzij deze 
modules worden onze flexibele medewer-
kers beter inzetbaar bij diverse opdracht-
gevers en natuurlijk in hun algemene 
loopbaan.” aldus Ad van Zutphen.

“Begrijpelijke taal, zonder jargon, is 
in het belang van al onze relaties.”
“Onze flexibele medewerkers communi-
ceren veel met hun doelgroep, denk aan 
burgers, leerlingen en ouders of patiënten. 
Vaak zie je dat binnen deze organisaties 
gebruik wordt gemaakt van jargon. Wij 
willen dat onze medewerkers de opdracht - 

gever en mensen waarvoor ze werken  
zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. 
Het gebruiken van begrijpelijke taal is dan 
erg belangrijk.”

“Mijn advies? 
Begin gewoon met taallessen.”
Bij Driessen zijn we enthousiast over de 
verschillende taalprogramma’s. Iedereen 
is zich meer bewust geworden van de rol 
die taal speelt in zijn of haar werk. Veel 
flexibele medewerkers zagen ons aanbod 
als een mooie kans om vaardigheden te 
verbeteren. Ook zelf zijn we met taal aan 
de slag gegaan. Zo kregen onze medewer-
kers de training ‘Heldere Taal’. Ad: “Na 
deze training hebben we ook onze eigen 
documenten, waaronder arbeidsovereen-
komsten, onder de loep genomen. Vaak 
waren deze documenten juridisch volledig 
correct, maar vonden we dat ze begrijpe-
lijker geformuleerd konden worden.” 

Denk groot, begin klein
Wilt u binnen uw organisatie ook investeren 
in taal? Sluit dan aan bij het Taalakkoord  
en meld uw organisatie aan op 
www.taalakkoord.nl/meedoen. 

Aandacht
Op dinsdag 8 december jl. ondertekende Ad van Zutphen, divisie
manager Werk bij Driessen, samen met minister Asscher het 
Taalakkoord. Binnen dit initiatief van het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid slaan werkgevers de handen ineen om 
taal op de werkvloer meer prioriteit te geven.

Uitgelicht

Blijf je hele leven lang leren!
“Via Driessen kon ik diverse taalmodules volgen. Thuis op de computer 
schreef ik gesproken zinnen uit, zocht ik woorden op en oefende ik met 
grammatica en zinsbouw. Bij de gemeente heb ik diverse functies gehad. 
Schriftelijke communicatie, waaronder het schrijven van een goede brief 
of email, is hier erg belangrijk. Deze vaardigheden bieden mij meer 
mogelijkheden, nu en in de toekomst.”

Liana Manukjan
Werkzaam via Driessen bij gemeente Moerdijk.

 voor taal
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generaties

Leren anno nu
Door de hedendaagse online mogelijkheden 
stellen we de ‘wat’ vraag minder, maar de 
‘hoe’ vraag des te meer. Hoe vaak vraag je 
op je werk nog actief aan collega’s wat een 
bepaalde regeling of wijziging inhoudt (dat 
google je even), terwijl de vraag hoe je 
collega het geflikt heeft dat ene vraagstuk op 
te lossen regelmatig bovendrijft. Interessante 
constatering hierbij is dat het antwoord op 
de ‘hoe’ vraag vaak in de eigen organisatie 
is terug te vinden. Je moet alleen wel weten 
hoe je kennis en vaardigheden van mede-
werkers van verschillende generaties en 
disciplines optimaal verbindt.

knoppen
X, Y of Z, jong of oud, we ontkomen er niet 
aan dat we steeds meer samenwerken én 
leren in een netwerkorganisatie waarin we 
met zowel eigen collega’s als externe par-
tijen tijdelijk ‘samenhangen’. Hierbij zit de 
toegevoegde waarde in het delen van erva-
ringen (hoe) in plaats van feitenkennis 
(wat), ondersteund door digitale tools. Om 
dit optimaal te laten functioneren, kan HRM 
als regisseur van het menselijk kapitaal aan 
een aantal knoppen draaien:
- eigenaarschap 
 Het creëren van persoonlijk commitment 

van een medewerker voor het resultaat, 
groot of klein. Zowel bij jonge, onervaren  

als oudere, ervaren medewerkers ligt  
de basis in vertrouwen geven. Vervol-
gens is het belangrijk samen doelstellin-
gen te formuleren en te kijken of deze 
doelstellingen realistisch zijn. HRM kan 
leidinggevenden faciliteren bij de 
gespreks voering en coachen wanneer zij 
structuur bieden en hulp of juist ‘loslaten’ 
en ruimte geven. Inzicht in de individuele 
leerstijl van een medewerker is daarbij 
van belang.

- verbinding 
 In plaats van investeren in het ‘aanleren’ 

van zaken door standaardtrainingen, kan 
HRM zich beter richten op het faciliteren 
van ontmoetingsmomenten tussen pro-
fessionals van verschillende generaties 
en disciplines. Het gaat meer om ‘com-
munity building’, waarbij ook actief 1 op 
1 verbindingen tussen ervaren en oner-
varen collega’s worden gelegd in de vorm 
van mentoring of buddysystemen.

- Flexibilisering
 Als het gaat om baanzekerheid is de ene 

generatie of medewerker de andere niet. 
HRM dient, mede ingegeven door maat-
schappelijke ontwikkelingen, flexibel te 
anticiperen op de veranderende behoefte 
op dit vlak, door ook hybride vormen van 
binding (bijvoorbeeld medewerker én 
zzp’er tegelijk; slashie) te onderzoeken en 
te stimuleren.

- digitalisering
 Omarm digitalisering en zet het slim in 

om samenwerking tussen generaties en 
disciplines te verbeteren. Enerzijds door 
zelf actief bezig te zijn met self service 
en software met de afdeling ICT als 
buddy, anderzijds door het tonen van 
best practices die plaats- en tijdonafhan-
kelijk werken faciliteren. Denk hierbij 
ook aan inzet van ‘omgekeerde’ mentor-
programma’s, waarbij jongere medewer-
kers een mentorrol krijgen richting 
oudere medewerkers om hen te helpen 
bij het inzetten van digitale tools.

- veiligheid
 Voor de medewerker(s) voor wie de 

ontwikkelingen zich te snel opvolgen 
moet HRM een ‘veilige’ haven bieden 
van waaruit zij onderzoekt welke moge-
lijkheden binnen of buiten de organisatie 
zijn om de inzetbaarheid te verbeteren. 
HRM kan hier een buffereffect creëren 
door de inzet van buddysystemen, inter-
visie en coaching tussen medewerkers.

Next Generation HRM
Bovenstaande visie op de realisatie van een 
continu lerende netwerkorganisatie, vraagt 
ook van HRM zichzelf opnieuw uit te vin-
den. HRM moet agile worden. Ofwel, niet 
bang om continue de verandering te omar-
men, digitaal gedreven en onderlegd, mens- 
en procesgedreven door managers te helpen 
medewerkers te faciliteren en hen te stimu-
leren vertrouwen te hebben. Termen als 
community bouwer, (trend)onderzoeker, 
kennismanager, digitale wegwijzer, mobi-
liteitsmakelaar, project- en procesbegelei-
der staan meer en meer centraal. Denk 
groot, begin klein.

koen de rooij Msc
koen.derooij@driessen.nl 
manager consultancy & 
opleidingen

in hun kracht
Henk (babyboomer, ‘52) geniet sinds 1 januari 2016 van zijn welverdiende 
pensioen. Tijdens zijn afscheidsborrel gaf Henk mij (generatie Y, ‘84) 
een oprechte hand en schouderklop en zei “Koen, ik heb fijn met je 
samengewerkt en veel van je geleerd”. En dat was wederzijds. Deze 
persoonlijke anekdote triggerde mij met betrekking tot het thema 
‘Generaties’. Want hoe leren verschillende generaties op de werkvloer 
van elkaar? Aan welke ‘knoppen’ kan HRM draaien om dit te faciliteren? 
En tot slot, wat vraagt dit van de HR-professie nu en straks?

aandacht
Expert aan het woord



Collegialiteit overstijgt 
generaties 
 en leeftijden
Generaties, het zijn er veel binnen een onderwijsinstelling. Maar welke invloeden hebben de verschillende 
generaties? Hoe vullen ze elkaar aan? Wat zijn de verschillen? Deze en nog veel meer vragen zijn gesteld 
aan HR en twee medewerkers van De Nieuwe Veste, ontwikkel(t) je talent in Coevorden en Hardenberg. 

“Er bestaat binnen De Nieuwe Veste geen 
specifiek beleid voor de verschillende gene-
raties van medewerkers. Ook wordt geen 
gebruik gemaakt van generatiemanage-
ment. Maar het is in allerlei beleidsstukken 
een gegeven”, aldus Arja Tump, personeels - 

consulent. “Zeker bij onderwijsontwikke-
ling, waar het gaat om kwaliteit, komen 
generaties elkaar tegen.” Arja behoort, naar 
eigen zeggen, tot de oudere generatie. “De 
generatie die moet opboksen tegen de 
jongere generatie,” zegt ze lachend. Maar 
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er is geen verschil in omgang vanuit HR met 
deze verschillende generaties. “Het verschil 
zit in het feit dat de oudere generatie HR beter 
kent, maar er is aandacht voor de mensen 
ongeacht de leeftijd.”

Het verloop binnen De Nieuwe Veste is 
ontzettend laag. Dit zorgt er, samen met  
de verhoogde pensioenleeftijd voor dat  
medewerkers steeds ouder worden. De 
grootste groep medewerkers bestaat op dit 
moment uit medewerkers tussen de 40 en 
de 60 jaar. Toch wordt binnen De Nieuwe 
Veste juist minder in hokjes van generaties 
gedacht. Waar het beleid in het verleden 
nog gericht was op jong en oud, bijvoor-
beeld door rekening te houden met oudere 
medewerkers bij het maken van het rooster, 
wordt het tegenwoordig steeds meer gelijk 
getrokken. Iedere generatie heeft specifieke 
wensen, dit is niet leeftijdsgebonden.

Als het aan Arja ligt, dan kiest zij voor een 
gezonde mix tussen de verschillende gene-
raties van medewerkers. Jonge medewerkers 
die zorgen voor de vernieuwing en inspiratie, 
samen met de ervaren medewerkers die het 
klappen van de zweep kennen. Maar de 
toekomende krimp zorgt voor spanningen 
in het aantrekken en behouden van perso-
neel. Bij het werven van personeel heb je 
niet altijd de vrije keuze, het is afhankelijk 
van het aanbod. Of de externe communicatie 
van De Nieuwe Veste invloed heeft op dit 
aanbod, kan PR medewerker Anja Zwols 
niet direct zeggen. “Het zal ongetwijfeld 
invloed hebben, hoe je je als school presen - 
teert. De medewerkers zijn zich wel steeds 
meer bewust van het belang van externe 
communicatie. Iedereen denkt mee en er 
komt geregeld feedback op PR, maar dit is 
alleen maar goed. Het houdt me scherp.”

De gezonde mix tussen verschillende gene-
raties wordt benadrukt door de twee mede-
werkers van De Nieuwe Veste. Aan de ene 
kant Chris Mastenbroek, een 26-jarige docent 
Nederlands die nu voor het derde jaar les-
geeft op De Nieuwe Veste. Aan de andere 

kant Hanneke Kramer met 40 jaar ervaring 
in het onderwijs. Een ervaren kracht die 20 
jaar voor de klas heeft gestaan en nu als 
schoolopleider en zorgcoördinator werk-
zaam is. Twee medewerkers van een totaal 
andere generatie die beiden collegialiteit 
noemen als belangrijkste waarde. Binnen 
het onderwijs kun je niet alles alleen doen. 

Voor Chris moet er naast collegialiteit ook 
ruimte zijn om te groeien. Dat is hem zeker 
gelukt binnen De Nieuwe Veste. Naast het 
lesgeven heeft hij verschillende nevenfunc-
ties, onder andere binnen de projectgroep 
ICT voor de afdeling Nederlands. Hierin 
merkt Chris af en toe het verschil tussen de 
generaties. Waar ICT bij de jongeren met 
de paplepel is ingegoten, hebben oudere 
medewerkers hier veel meer moeite mee. 
Hanneke noemt ook nog het belang van 
samenwerking. “Je hebt allemaal één doel, 
je gaat voor die leerling, je wil die leerling 
aan een diploma helpen, maar dit doe je 
samen”. Deze samenwerking is binnen De 
Nieuwe Veste ontzettend belangrijk. 

Wanneer onervaren medewerkers bij De 
Nieuwe Veste komen werken, worden ze 
gekoppeld aan een ervaren medewerker. 
Deze koppeling is voor Chris heel erg leer-
zaam geweest. Hij wist als startende docent 
de basis van het lesgeven, maar de fijne 
kneepjes van het vak heeft hij van zijn coach 

geleerd. Tijdens een uitgestippeld traject 
worden startende docenten begeleid. Deze 
begeleiding bestaat uit gesprekken, de 
coach komt langs in de les en er wordt 
gebruik gemaakt van filmanalyse. Juist deze 
filmanalyse, die heel confronterend kan 
zijn, wordt als zeer waardevol ervaren. Een 
goede introductie moet ervoor zorgen dat 
de startende docent zich welkom voelt 
binnen De Nieuwe Veste. Je kunt altijd 
klassen treffen die niet zo gemotiveerd zijn, 
een stukje herkenning en erkenning van de 
coach en collega’s helpt je hierdoorheen. 

De manier van werken verschilt volgens 
Chris tussen jong en oud, maar vult tegelijker-
tijd ook aan. Oudere collega’s houden heel 
erg vast aan bestaande structuren, terwijl 
jongere collega’s juist meer loslaten en wel 
kijken hoe het gaat. Voor beide werkwijzen 
valt iets te zeggen en hierin kunnen gene-
raties van elkaar leren. Wat jongeren speci-
fiek van de oudere generatie kunnen leren 
zit volgens Hanneke in het relativeren. Door 
de vele jaren ervaring maken leerlingen bij 
oudere medewerkers niet zo snel meer de 
kachel aan. Aan de andere kant kan de jongere 
generatie weer goed aansluiten bij de bele-
vingswereld van de leerlingen. “Leerlingen 
doen geen bordspel meer, die zitten thuis 
te gamen” geeft Chris aan. Om aan te sluiten 
bij de doelgroep past Chris bijvoorbeeld de 
tekst van zijn toetsen aan, deze gaan dan 
bijvoorbeeld over het eerder genoemde 
gamen. De oudere generatie kan dit natuurlijk 
ook, maar je staat er als jongere generatie 
wel dichterbij.

Verschillen en overeenkomsten tussen gene-
raties, maar allemaal binnen een hoge mate 
van collegialiteit. Binnen De Nieuwe Veste 
gaat het helemaal prima met oud en nieuw!

eline siMons
eline.simons@driessen.nl
HRM-consultant 

“samen 
Hebben we  
één dOel:  

de leerling 
aan een 
diplOma 
Helpen.”
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werkkostenregeling
Onder de werkkostenregeling kan een 
werkgever vergoedingen en verstrekkingen 
aanwijzen als eindheffingsloon. Als dit 
eindheffingsloon meer bedraagt dan 1,2% 
van de fiscale loonsom, dan moet over het 
meerdere 80% eindheffing worden afge-
dragen. Deze eindheffing van 80% is lager 
dan het hoogste gebruteerde tarief van 
108,3%. Het kan voor een werkgever dus 
aantrekkelijk zijn om een deel van de belo-
ning van medewerkers onder te brengen in 
de werkkostenregeling. 

gebruikelijkheidscriterium
Het gebruikelijkheidscriterium is bedoeld 
om oneigenlijk gebruik van de werkkos-
tenregeling tegen te gaan. Daarvoor is een 
bepaling opgenomen die stelt dat de 
omvang van de aangewezen werkkosten 
niet in belangrijke mate (meer dan 30%) 
mag afwijken van hetgeen in overeenkom-
stige omstandigheden gebruikelijk is. 
Daarbij kan gedacht worden aan een werk-
gever die nog veel forfaitaire ruimte heeft 

en dit aan één medewerker toekent, zodat 
het belastbare loon van die medewerker 
sterk daalt. Of een werkgever die al boven 
zijn forfaitaire ruimte uitkomt, maar toch 
afspraken maakt met een medewerker met 
een hoog inkomen om belastbaar loon uit 
te ruilen voor een onbelaste vergoeding in 
de vorm van eindheffings bestanddelen. 

Deze regeling is in de praktijk lastig uitvoer-
baar. Daarom heeft de belastingdienst het 
standpunt ingenomen dat vergoedingen en 
verstrekkingen tot een bedrag van € 2.400,- 
per jaar in ieder geval gebruikelijk zijn.

aanscherping van het criterium
Vanaf 1 januari 2016 is het gebruikelijkheids-
criterium aangescherpt. Door deze wijziging 
wordt verduidelijkt dat het aanwijzen van 
een vergoeding of verstrekking als eind-
heffingsloon op zichzelf gebruikelijk moet 
zijn. En niet de omvang van de vergoedingen 
en verstrekkingen (€ 2.400,-). Het moet 
gebruikelijk zijn dat de medewerker een 
vergoeding of verstrekking belastingvrij 

ontvangt, omdat de werkgever deze heeft 
aangewezen als eindheffingsloon. Als een 
vergoeding op zichzelf al ongebruikelijk is, 
dan is ook het aanwijzen van deze vergoe-
ding ongebruikelijk. 

gebruikelijk
In de eerste plaats is de aard van de ver-
goeding of verstrekking van belang. Zo 
is het niet gebruikelijk dat een maandloon, 
het vakantiegeld of een hoge bonus wordt 
aangewezen als eindheffingsloon. Het 
aanwijzen van vergoedingen of verstrek-
kingen die een relatie hebben met kosten 
die een medewerker maakt, wordt veel 
sneller aangemerkt als gebruikelijk.

Verder speelt de hoogte van de vergoe-
ding en verstrekking een belangrijke rol. 
Zo kan het aanwijzen van een kerstpakket 
gebruikelijk zijn, ondanks dat het gaat om 
een puur beloningsvoordeel. Ook het 
totaal van de vergoedingen en verstrek-
kingen dat een medewerker heeft ont-
vangen is van belang. Als een medewerker 

gebruikelijkheids-
Sinds 1 januari 2015 past elke werkgever in Nederland de werk- 
kostenregeling toe. Voor 1 januari 2015 gold een overgangsregime 
van 4 jaar om alvast te wennen aan de nieuwe regeling. Je zou dus 
verwachten dat na 5 jaar de werkkostenregeling voor de meeste 
werkgevers gesneden koek is. Toch is dat niet zo. Er zijn nog steeds 
onderdelen van de werkkostenregeling onduidelijk of onbekend. Neem 
bijvoorbeeld het gebruikelijkheidscriterium. Dit criterium geldt al vanaf 
het begin van de werkkostenregeling en is onlangs aangescherpt. 
Maar wat houdt dit gebruikelijkheidscriterium eigenlijk in?

Salaris up-to-date

criterium
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een aanzienlijk bedrag heeft ontvangen, 
dan kan het totaal van de ontvangen ver-
goedingen en verstrekkingen ongebrui-
kelijk zijn. Ondanks dat een afzonderlijke 
vergoeding of verstrekking wel gebrui-
kelijk is.

Ook wordt er gekeken naar een bestendige 
gedragslijn. Als een werkgever in het ver-
leden regelmatig de loonheffing van een 
vergoeding of verstrekking voor zijn reke-
ning nam door middel van een individuele 
brutering, dan is de aanwijzing als eindhef-
fingsloon eerder gebruikelijk. Dit ligt anders 
bij incidentele beloningen of hoge belonin-
gen waarbij het eindheffingstarief lager ligt 
dan het tarief dat geldt bij brutering. Het 
voordeel dat kan ontstaan door een tarief-
verschil kan een rol spelen bij de beoorde-
ling van de gebruikelijkheid.

vergelijkbare omstandigheden
Om te beoordelen of iets gebruikelijk is 
moet een vergelijk worden gemaakt met 
andere medewerkers. Als de volledige 
forfaitaire ruimte wordt gebruikt voor een 
paar medewerkers, dan is dat ongebruike-
lijk. Verder kan een medewerker worden 
vergeleken met collega’s in dezelfde functie-
categorie. Het is redelijk dat voor medewer-
kers bij dezelfde werkgever in soortgelijke 
functies ongeveer dezelfde vergoe ding en 
worden aangewezen als eindheffingsloon.

Tot slot kan er worden vergeleken met 
medewerkers bij andere werkgevers. Wat 
is de omvang van de vergoedingen en 
verstrekkingen voor soortgelijke mede-
werkers bij andere werkgevers?

discussie
De toepassing van het gebruikelijkheids-
criterium is niet gemakkelijk. Ondanks de 
aanscherping blijft het lastig om de gebrui-
kelijkheid te bepalen. Ik verwacht dat dit in 
de toekomst nog veel discussie zal opleveren 
tussen werkgevers en belastingdienst.

guus leenen
guus.leenen@driessen.nl
salarisadviseur outsourcing

Trending Topic 
anoniem solliciteren 
in opkomst
Gemeente Den Haag is op 4 januari 2016 
gestart met anoniem solliciteren en ook 
andere gemeenten zijn er mee bezig. Anoniem 
solliciteren, variërend van het verwijderen 
van namen uit sollicitatiebrieven tot blind 
interviewen, is in opkomst. 

In verschillende landen zien we dit zowel vanuit de politiek 
als vanuit het bedrijfsleven. Zo kondigde de Britse premier 
Cameron onlangs aan hierover afspraken te willen maken 
met grote bedrijven. Daarnaast zien we steeds meer tech-
nologie die hierop inspringt. Met een recruitmentapp wil 
Blendoor de diversiteit bij technologiebedrijven verbeteren. 
Interviewing.io en Gapjumpers.me bieden ‘Blind Auditions’, 
zoals in televisieprogramma The Voice, om eerst te selec-
teren op skills.  

Het is de vraag of anoniem solliciteren door alleen de naam 
te verwijderen altijd aantoonbaar leidt tot minder racisme, 
omdat kandidaten uiteindelijk op gesprek komen. Bij een 
pilot van de Gemeente Nijmegen in 2007 bleek het effect 
nihil. Misschien ligt de oplossing meer in het beter en objec-
tiever testen van vaardigheden en persoonlijkheid, het niet 
tonen en gebruiken van de voor de functie irrelevante 
cv-gegevens of volledige anonimisering van het selectie-
proces. Er is in ieder geval veel aandacht voor het onderwerp 
en draagvlak voor innovatie in 2016!

saMir ter lüün 
samir.terluun@driessen.nl
programmamanager
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opleidingen
2016 is alweer even onderweg. Het maken van een frisse start is in de 
eerste maanden van het jaar meestal niet zo’n grote opgave. Nieuwe 
plannen maken en deze tot uitvoering brengen. Het kan soms zo zijn 
dat de onderwerpen waar u mee in aanraking komt of aan de slag 
wilt gaan nog vrij onbekend zijn, waardoor u wel een opfriscursus 
of inspiratie kunt gebruiken.

Wij organiseren dit jaar weer diverse opleidingen en bijeenkomsten. De events die in het 
voorjaar plaats zullen vinden staan vermeld in de voorjaarskalender die begin dit jaar is 
uitgebracht. Benieuwd naar de events die de komende tijd op de planning staan?

Download de Driessen HRM app of kijk op www.driessen.nl/agenda. Bekijk het meest 
actuele opleidingsaanbod via www.driesen.nl/opleidingen.

& events

              Bijeenkomsten 
‘werken toen,  
 nu & straks’
Na het uitbrengen van de publicatie 
‘Werken toen, nu & straks’ over het 
verleden, heden en de toekomst van 
werk begin dit jaar, organiseren we in 
de maanden mei en juni een aantal 
interactieve bijeenkomsten met expo-
sitie op onze eigen locaties in het land. 
De bijeenkomsten staan in het teken 
van trends in werk. Trendwatcher  
Wim Davidse laat zien hoe u nu én in 
de toekomst het beste uit uw mensen 
kunt halen.

opleidingen & events voorjaar 2016

datum opleiding/event Locatie

Maart

22 maart Basiscursus CAO VO Driessen - Utrecht

22 maart PSA Kennisdag - Overheid Driessen - Helmond

24 maart Cultuurbijeenkomst Ondernemen is een Kunst! Driesen - Den Haag

29 maart Workshop Het Generatiepact Driessen  -  Venlo

31 maart PSA Kennisdag - Overheid Driessen - Amsterdam 

april

19 april PSA Kennisdag - Overheid Driessen - Zwolle

21 april Workshop Het Generatiepact Driessen - Zwolle

21 april Basiscursus salarisadministratie binnen overheid Driessen - Utrecht

26 april IKB in de praktijk Driessen - Utrecht

26 april Basiscursus CAR-UWO Driessen - Helmond

Mei

10 mei Adviesvaardigheden Driessen - Utrecht

12 mei Basiscursus salarisadministratie binnen onderwijs (VO) Driessen - Utrecht

17 mei Workshop Het Generatiepact Driessen - Utrecht

19 mei Bijeenkomst Werken toen, nu & straks Driessen - Groningen

24 mei Verdiepingscursus CAR-UWO Driessen - Helmond

26 mei Hoofdpijndossiers Driessen - Utrecht

26 mei Bijeenkomst Werken toen, nu & straks Driessen - Amsterdam

31 mei Bijeenkomst Werken toen, nu & straks Driessen - Arnhem
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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 orga-
nisaties, actueel en kiest u voor 
magazine. Als u zich heeft aangemeld 
ontvangt u iedere uitgave voortaan 
in uw mailbox.
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