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Woord vooraf
Volgens mij slaat Simon Sinek (bekend van zijn 
Gouden Cirkel) de spijker op zijn kop als het gaat om 
de definitie van leiderschap. Volgens hem is leider-
schap namelijk verantwoordelijkheid nemen voor 
het leven van de mensen die aan hem of haar zijn 
toevertrouwd. Sinek vergelijkt leiderschap ook wel 
met ouderschap; iedereen kan het worden, niet 
iedereen is er geschikt voor, maar we kunnen er 
allemaal beter van worden. 

Als ik dat doorvertaal naar de praktijk ben ik sinds  
1,5 jaar mijn leiderschapskwaliteiten flink op de proef 
aan het stellen. Mijn zoontje test ze iedere dag goed 
uit en ik moet zeggen dat ik er steeds beter in word. 
Zodra hij merkt dat ik goed voor hem zorg, met liefde 
en aandacht, krijg ik die waardering dubbel en dwars 
terug in de vorm van een dikke knuffel. Een goede 
leider is iemand die je vertrouwen geeft, het beste 
met je voor heeft, in je gelooft en ervoor zorgt dat je 
niet opgeeft. En dat is volgens mij waar het om draait. 

lieke jaNseN
lieke.jansen@driessen.nl
Hoofdredacteur Driessen Persoonlijk
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skoefelen
Ik herinner het me nog als de dag van gisteren nu we weer richting 
de zomervakantie gaan: mijn eindexamenjaar. Nadat ik te horen 
kreeg dat ik mijn boekentas uit het raam mocht hangen, brak er een 
onvergetelijke en lange zomervakantie aan, die bol zou staan van de 
eindexamenfeesten, een vakantie met de vrienden en… ‘skoefelen’. 
Nou hoor ik u denken: die eerste twee kan ik plaatsen, maar wat  
is ‘skoefelen’?

Skoefelen is de Helmondse vertaling van 
het woord ‘schoffelen’. Met name in de 
maanden dat het onkruid hard groeit in de 
tuintjes, plantsoenen en borders is het van 
groot belang dat deze ongewenste plantjes 
vakkundig worden verwijderd. Na vele 
bijbaantjes in winkels en fabrieken leek het 
mij die zomer wel eens lekker om buiten 
aan de slag te gaan. Dus liep ik binnen bij 
een lokaal uitzendbureau. Dat deed je 
namelijk nog in het pre-internet tijdperk 
als je op zoek was naar werk.

Slechts twee dagen later mocht ik mijn 
‘skoefel’ in ontvangst nemen van de voor-
man. Na een korte uitleg over de wijze 
waarop ik het beste te werk kon gaan, ging 
ik vrolijk aan de slag. Walkman op, stoer 
muziekje aan en skoefelen maar. Zo’n 10 
minuten later werd ik ferm op mijn schouder 
getikt door één van mijn nieuwe collega’s. 
“Hé mannetje, wat ben jij aan het doen? 
Eeuh….skoefelen? Ja, dat zie ik ook wel, 
maar doe eens wat rustiger aan! Anders 
gaan ze dadelijk ook van ons verwachten 
dat we zo hard werken.”

Daar stond ik dan, met mijn petje, walkman 
en skoefel. Binnen een mum van tijd werd 
mij door de informele leider duidelijk 
gemaakt wat er van mij verwacht werd en 
hoe ik me diende te gedragen, in het belang 
van het behoud van de bestaande groeps-
cultuur. Het meest confronterende van dit 
alles was voor mij dat ik er binnen de kortste 
keren in meeging. Bij de eerste regendrup-
pel die we zagen, rende ook ik met mijn 
collega’s naar de keet om daar uitgerookt te 
worden bij het eten van de boterhammetjes.
Later heb ik me afgevraagd hoe het eigenlijk 

kon gebeuren dat ik van een redelijk gedreven 
en positief ingestelde jongen veranderde 
in iemand die de helft van de tijd een beetje 
liep te lanterfanten door de gemeentelijke 
plantsoenen, wegduikend voor de voorman 
als die kwam kijken wat we aan het doen 
waren. Wat maakte dat ik volledig inte-
greerde in de heersende cultuur van mijn 
skoefelclubje? Hoe was het mogelijk dat ik 
mezelf als een ware kameleon in korte tijd 
aanpaste aan de omgeving waarin ik ver-
keerde? Misschien zit het wel in de aard 
van de mens, als sociaal dier, om zich goed 
en snel aan te passen aan de omgeving? Of 
lag het soms gewoon aan mij?

Feit is dat dit vakantiebaantje me wellicht 
meer geleerd heeft over ‘mens en werk’ dan 
de vele boeken die ik heb mogen verteren 
tijdens mijn studie Personeels wetenschap-
pen. Mensen zijn als sociale wezens extreem 
gevoelig voor de omgeving waarin ze verke-
ren en de mensen met wie ze omgaan. Een 
positieve omgeving, organisatiecultuur of 
sfeer is geen garantie voor positief gedrag 
van de mensen die erin acteren, maar het 
helpt wel. Het tegenovergestelde is helaas 
ook waar. Daarom vind ik het zo ontzettend 
leuk en belangrijk om iedere dag bezig te 
zijn met het creëren van een ‘environment’ 
binnen Driessen, waarin positief gedrag 
vanzelf lijkt te komen, normaal gevonden 
wordt en beloond wordt. Ik ben er namelijk 
van overtuigd dat de mensen en organisaties 
die wij van dienst zijn hier ook beter van 
worden.

drs. jeroeN driesseN
jeroen.driessen@driessen.nl
directeur

Column
Jeroen Driessen



Als het om leiderschap draait zien we een groot verschil als 
het gaat om een leider in de natuur en in een organisatie. Als  
we kijken naar de natuur, zien we dat de groep daar de leider 
kiest. De leider legt verantwoording af aan de groep, terwijl in 
organisaties de manager dat meestal aan zijn of haar baas doet. 
Er is dus een duidelijk verschil in hoe leiderschap zich uit bij  
mensen en bij dieren. Patrick van Veen vertelt hierover in de column 
van Driesje op pagina 12.

Als leider heb je enigszins gezag nodig, 
anders zal je als leider niet gevolgd worden. 
Dit zien we zowel offline, maar ook steeds 
vaker online terug. Denk maar aan de ‘online 
influencers’ met vele volgers op sociale 
media. Is leiderschap online anders van 
aard? Dit valt te lezen in het artikel op 
pagina 14 en 15. 

Freek Peters, hoogleraar contextueel lei-
derschap aan Tilburg University, geeft in 
dit magazine op pagina 7, 8 en 9 zijn visie 
als expert op het thema leiderschap. Dat 
leiderschap constant in beweging is door 
onder andere de maatschappelijke veran-
deringen is één ding dat zeker is. Een boei-
end thema dat in deze editie centraal staat.
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Op 25 september 2015 sprak Freek Peters, 
hoogleraar contextueel leiderschap aan 
Tilburg University, de rede ‘Next Generation 
2015, Besturing en leiderschap in een 
Complexe Wereld’ uit. Het leidende thema 
van zijn oratie hangt samen met verande-
ringen en verschuivingen. Freek Peters 
schetst: “Zo’n 40 tot 50 jaar geleden gingen 

wij naar de scholen die onze ouders voor 
ons uitzochten. Onze ambtenaren waren 
onkreukbare vakmensen, met een grote 
werk- en bestaanszekerheid, tot ver na hun 
pensioen. Onze ziekenhuizen werden 
bevolkt door kundige artsen die precies 
wisten wat goed voor ons was. Wij konden 
vertrouwen op onze autoriteiten: burge - 

meesters, directeuren, rectoren, hoogleraren. 
En in onze perceptie was het achter de gou-
den muur van deze organisaties en instituties 
haarfijn geregeld. Tja, het lijkt soms nog 
hetzelfde, maar het is heel anders geworden.” 
Vandaar dat ik Freek Peters vroeg naar zijn 
visie op het thema leiderschap. 

De Europese vluchtelingenproblematiek, de Griekse schuldencrisis, transities in de zorg. Het zijn enkele 
voorbeelden van omstandigheden die lastig stuurbare gevolgen met zich meebrengen. Vanuit de klassieke 
gedachte dat je als leider ‘in control’ moet zijn, gaan we naar een nieuwe werkelijkheid waarbij je in een 
complexe context niet ‘in control’ kúnt zijn en dat je daar effectief en intelligent mee om moet kunnen gaan. 
Hoe is leiderschap veranderd, hoe heeft het zich ontwikkeld in organisaties en wat zijn de kwaliteiten 
voor een leider van de toekomst?

Leiderschap
Visie Expert

Nieuwe tijden vragen om

nieuwe vormen
van leiderschap



“Leiderschap  
is iets  

wat in  
 mensen zit”

een vraag om mee te beginnen, 
waar ik benieuwd naar ben, is er 
een verschil wat er wordt verstaan 
onder leiderschap en leidinggeven?
“Er is een verschil tussen leiderschap en 
leidinggeven en dat wordt groter in de 
toekomst. Leidinggeven is een aspect dat 
hoort bij een functie en gekoppeld is aan 
één persoon. Leiderschap is iets wat in 
mensen zit, denk ook aan een stuk persoon-
lijk leiderschap. Dat is iets waarin je regie 
voert over jezelf en de zaken daaromheen. 
We kunnen stellen dat leidinggeven  
meer een functie-element is en leiderschap 
een persoonlijke karaktertrek”, aldus  
Freek Peters.

Waarom vraagt de huidige tijd om 
andere vormen van leiderschap?
Freek: “De maatschappij verandert sterk en 
daarmee ook de economie en organisaties. 
De hele context waarin leiderschap plaats 
vindt is flink in beweging. Organisaties 
veranderen mee, dat betekent dat leider-
schap daarin ook mee beweegt. Het maat-
schappelijke normen en waarden patroon 
is in de afgelopen jaren enorm veranderd. 
Dus ook de normen over wat goed en fout 
is. Wat enkele jaren geleden heel normaal 

was, kan nu ineens een hele andere impact 
hebben. Kijk naar het recente voorbeeld 
van de Panama papers. Zo’n 15 jaar geleden 
werd dat ‘gewoon’ gezien als een slimme 
manier om met belasting om te gaan. 
Vandaag de dag wordt het gezien als een 
schandaal. Zo zijn er meer helden van toen 
de boeven van nu geworden. 

Technologische factoren (de impact van 
digitalisering en sociale media), maatschap-
pelijke factoren (consumenten hebben 
andere vragen, wensen en behoeften), 
demografie en diversiteit (de samenleving 
wordt diverser), hoe mensen tegen werk 
aan kijken (mensen willen voor zichzelf 
kunnen zorgen en binden zich minder aan 
één werkgever) en de veranderende work-
life balance zijn allemaal zaken die invloed 
hebben op de maatschappij, organisaties 
en daarmee ook op leiderschap.”

Welke leiderschapsstijlen kunnen 
we onderscheiden?
Freek: “De verdeling in leiderschapsstijlen 
is vandaag de dag nog steeds aan de orde. 
Ik onderscheid zelf meestal de traditionele 
leiderschapsstijl (de ‘Leeuwenkoning’), de 
transformationele leiderschapsstijl (de 
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‘Rattenvanger’) en de contextuele leider-
schapsstijl (de ‘Golfsurfer’), waarbij deze 
laatste steeds belangrijker aan het worden 
is. Context betekent namelijk dat de bui-
tenwereld de organisatie stuurt, dus dat de 
factoren van buitenaf veel invloed hebben 
op hoe een organisatie moet functioneren. 
In de publieke sector is dit heel sterk aan de 
orde. Je bent niet meer de baas over een 
domein, maar je moet goed en soepel mee 
kunnen acteren met ontwikkelingen die 
daaromheen plaatsvinden. Binnen contex - 
tueel leiderschap heb je ook wat meer klas-
sieke leiderschapsstijlen die moeten passen 
bij de activiteiten die je doet en de mensen 
waarmee je het doet.”

er staan sterke disrupties op stapel in 
diverse sectoren. onvoorspel baar
heid en het tempo waarmee zaken 
veranderen neemt toe. Wat kunnen 
we verwachten in de publieke sector?
Freek: “De domeinen binnen de publieke 
sector zijn enorm verschillend. In de over-
heid zie je bij gemeenten op dit moment de 
decentralisaties van werk-, zorg- en jeugd-
taken. Het onderwijs maakt steeds meer 
gebruik van e-learning, waarbij het minder 
gebonden is aan een aantal leerlingen dat 
in een klas luistert naar een docent, maar 
dat er veel meer met elektronische middelen 
gebeurt. Dat is een enorme transitie voor 
klassieke onderwijsorganisaties. Binnen de 
zorg is de stelselherziening een sterke dis-
ruptie en op dit moment ook de transities 
naar de gemeenten toe. Wat er aan komt is 
het zogenaamde e-health, waarbij veel meer 
diagnostiek en behandeling elektronisch 
en op afstand zal gaan plaatsvinden in plaats 
van met fysiek contact. De cultuursector 
heeft stevige bezuinigingen gekend, die 
een flinke impact hebben gehad op het 
verdienmodel. Samenvattend zijn er binnen 
overheid, onderwijs, zorg en cultuur 
behoorlijk wat disrupties aan de gang. Ook 
de private sector heeft met vergelijkbare 
uitdagingen te maken, maar die kunnen 

heel anders uitwerken per branche. Er zijn 
maar weinig sectoren, ook in de private 
sector, waar het rustig is en hetzelfde door 
kabbelt als vijf jaar geleden.”

Welke organisaties zijn een voor
beeld voor anderen als het gaat over 
leiderschap?
Freek: “Wat ik een knappe organisatie  
vind, die overigens veel genoemd wordt, is 
Buurtzorg Nederland. Bij Buurtzorg hebben 
ze een nieuwe manier van thuiszorg organi-
seren uitgevonden. Een inspirerend voorbeeld 
voor veel andere organisaties. Ik zeg dan 
altijd ‘Je kunt je er door laten inspireren, 
maar je moet niet zomaar imiteren’. Op een 
geheel ander vlak, maar ook een mooi voor-
beeld is Unilever, die bezig is om heel serieus 
werk te maken van maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid. In hoe ze produceren, 
wat ze produceren, welke grondstoffen ze 
gebruiken, etc. Dit heeft natuurlijk een 
enorme impact op wat ze doen. Daarnaast 
zijn er veel leuke, kleinschalige initiatieven 
die vaak niet in de krant komen of onbekend 

zijn. Dit zijn met name voorbeelden in de 
publieke sfeer, denk aan onderwijs, zorg, 
cultuur, maar ook aan vervoer en energie-
voorziening. Wat je op lokale schaal hebt 
zijn coöperaties, kleinschalige initiatieven 
die op een natuurlijke manier ontstaan. In 
de ouderenzorg bijvoorbeeld zie je dat 
steeds meer mensen ervoor kiezen om in 
een soort van coöperatieverband hun eigen 
ouderzorg te organiseren. Dat was eerst 
nooit nodig, omdat je ervan uit gaat dat als je 
ouder wordt er wel voor je gezorgd wordt, 
maar dat is niet meer zo vanzelfsprekend.“

Welke kwaliteiten zijn essentieel  
voor een toekomstige leider? Worden 
ze mo menteel op de juiste manier 
opgeleid?
Freek: “Veel leiders worden nog opgeleid 
met oude kennis en inzichten. Dat is een 
groot risico. Veel managementopleidingen 
lopen echt nog achter op de nieuwe werke-
lijkheid. Ik vind het heel belangrijk dat 
leiders heel breed en open in de samenle-
ving staan. Dat hun ambitie veel meer van 
binnenuit gedreven is, dan dat ze rijk en 
belangrijk willen zijn. Hun motivatie meer 
intrinsiek, dan op geld en macht. De manier 
van sturen, het stimuleren van mensen en het 
creëren van ondernemerschap en netwerken. 
En ik denk dat leiderschap in de toekomst 
een stuk zwaarder en lastiger zal zijn dan 
vroeger en nu. Juist omdat het allemaal veel 
ongewisser en minder stuurbaar is. Een 
stevige vorm van souplesse vind ik heel 
belangrijk. Antifragiliteit, noem ik dat. 
Nieuwe leiders kunnen hooguit ontwikkeld 
worden, maar niet worden opgeleid. Het 
is minder een kennisaspect, maar veel meer 
een persoonlijk aspect.”

lieke jaNseN
lieke.jansen@driessen.nl
communicatieadviseur

“nieuwe  
Leiders  
kunnen  
hooguit  

ontwikkeLd 
worden, maar 

niet worden 
opgeLeid”



Leiderschap

“Scrum? Agile? Dat is een feestje van IT!” Dat is wat ik zo nu en dan nog weleens hoor als ik vol passie 
over Scrum, Agility en zelfsturende teams vertel. Vaak gevolgd door: “Leuk dat je zo enthousiast bent, 
maar is dat niet gewoon weer zo’n tijdelijke hype?”. Randy Keyers, manager software development bij 
Driessen, licht graag toe aan iedereen, die niet of minder bekend is met Agile werken en Scrum, wat 
Agile werken nou eigenlijk is en waarom het bestaat.

Visie Driessen

scrum: 
het feestje van it?

De wereld om ons heen verandert snel. 
Digitalisering zorgt in een steeds grotere 
mate voor een on-demand maatschappij 
“wat ik wil, wanneer ik dat wil”. Deze ver-
wachting verplaatst zich ook steeds meer 
van online naar offline. De mensen voor 
wie u als organisatie uw werkzaamheden 
verricht, verwachten ook steeds meer op 
ieder moment te kunnen krijgen wat ze 
willen. Organisaties die hierin het beste 

slagen blijken vaak succesvol. Organisaties 
die hiermee worstelen hebben een grote 
kans om links en rechts ingehaald te worden 
door organisaties die hierin beter slagen. 
Organisaties die flexibel en wendbaar zijn, 
hebben over het algemeen de grootste kans 
van slagen.

Scrum is een van de verschillende Agile 
werkwijzen. Voor ik Scrum verder toe ga 



lichten, wil ik het graag eerst over Agile 
hebben. Wat is Agile? Wanneer ik de term 
“Agile” door Google Translate laat vertalen 
naar het Nederlands, dan komt daar het 
volgende resultaat uit: Behendig, lenig, vlug 
en rap. Achter behendig staan onder andere 
nog de kreten: skillful en clever. Een Agile 
aanpak lijkt dus goed aan te sluiten bij wend-
bare en flexibele organisaties. Ongeacht of 
het IT-organisaties zijn of niet.

Agile
De nadruk bij Agile ligt voornamelijk op 
communicatie, samenwerking, kwaliteit en 
continue verbetering. In traditionele orga-
nisaties zijn er vaak meerdere afdelingen 
betrokken bij de uitvoering van werkzaam-
heden. De afdelingen zijn vaak afhankelijk 
van elkaar en moeten soms op elkaar wach-
ten. Communicatie kan moeizaam verlopen, 
omdat afdelingen zich vaak in andere ruim-
tes of zelfs op andere locaties bevinden.
In een Agile organisatie zijn de disciplines 
die nodig zijn om het werk voor elkaar te 
krijgen bij elkaar ondergebracht in kleinere 
Agile teams. Zij zijn gezamenlijk verant-
woordelijk voor het succesvol afronden van 
de werkzaamheden, als team. Ze kennen 
elkaars werk, ze weten wat nodig is om 
succesvol te zijn en houden elkaar goed op 
de hoogte. Dit gaat eenvoudig, omdat het 
team ook fysiek als team bij elkaar zit. 

Feedback
Feedback is heel belangrijk voor een Agile 
team. Het team is altijd geïnteresseerd in 
de tevredenheid van belanghebbenden 
waarvoor ze werkzaamheden verrichten. 
Er wordt dan ook met regelmaat om deze 
feedback gevraagd. Het team heeft met een 
vast interval van bijvoorbeeld een of twee 
weken, een eigen interne feedbacksessie. 
In deze sessie kijkt het team terug op de 
afgelopen periode om met elkaar te bepalen 
wat er goed ging, wat er een volgende keer 
beter zou kunnen en hoe ze dit concreet 
gaan bewerkstelligen. Zo wordt het team 
iedere keer weer beter en efficiënter.

de grootte van een Agile team
Het is belangrijk om Agile teams niet te 
groot te laten worden. Afhankelijk van de 
situatie en de werkzaamheden is 3 tot 9 
personen per team ideaal. Zo is het een 
klein, wendbaar en hecht team. Als een 
team te groot wordt, bestaat het risico dat 

er een soort massatraagheid ontstaat. Het 
is dan verstandig om het team te splitsen in 
twee kleinere teams.
 
scrum
Maar waar past Scrum dan in het plaatje? 
Scrum is een van de manieren om projecten 
voor Agile teams te plannen. Scrum is bij 
uitstek geschikt voor complexe en empiri-
sche projecten. Door korte feedback loops 
blijft het continu mogelijk om op basis van 
nieuwe inzichten of veranderingen binnen 
of buiten de organisatie bij te sturen. Hoe 
doen teams dat?

sprints
Bij de Scrum methode wordt steeds gewerkt 
in korte cycli van bijvoorbeeld twee weken, 
zogenoemde Sprints. Van de totale werk-
voorraad wordt, op volgorde van prioriteit, 
door het team voor bijvoorbeeld twee 
weken werk afgenomen en binnen die tijd 
volledig afgerond. 

Gedurende de sprint hebben de teamleden 
dagelijks 10 tot 15 minuten samen een daily 
standup meeting. Hierin praat het team 
elkaar bij over hoe de werkzaamheden 
ervoor staan en of het team nog op schema 
ligt om de sprint tot een goed einde te bren-
gen. Tijdens deze meeting, geven de team-
leden antwoord op drie vragen: Wat heb 
je gisteren gedaan voor het team? Wat ga 
je vandaag doen voor het team? Is er iets 
wat ervoor zorgt dat je niet kunt doen wat 
je zou willen doen? 

Aan het einde van elke sprint wordt een 
feedbacksessie met de belanghebbenden 
georganiseerd, de sprint review meeting. 
Hierin wordt gekeken of het opgeleverde 
werk naar tevredenheid is, of er eventueel 
aanpassingen nodig zijn, of dat er nieuwe 
inzichten zijn.

retrospective
Na de review meeting heeft het team haar 
eigen interne feedback meeting. Hierbij 
geven alle teamleden afzonderlijk van elkaar 
aan wat ze goed vonden gaan de afgelopen 
sprint en wat voor hun gevoel beter zou 
kunnen. Uit de verbeterpunten worden de 
belangrijkste punten (maximaal 3) geno-
men. Deze punten worden uitgewerkt tot 
concrete actiepunten en opgepakt. Hierna 
begint de sprintcyclus opnieuw.

onplanbaar werk
Als een Agile team overigens veel (of alleen 
maar) onplanbaar werk heeft, wordt voor 
die werkzaamheden in plaats van Scrum 
meestal gekozen voor Kanban om het werk 
inzichtelijk en overzichtelijk te houden.

Een wendbare en flexibele organisatie
Agile en Scrum zijn allang niet meer ‘het 
feestje van IT’. Het concept van kleine, 
cross-functionele, zelfsturende teams is  
bij veel succesvolle organisaties terug te 
vinden. Wendbare teams die communicatie 
en feedback belangrijk vinden en zichzelf 
op regelmatige basis onder de loep nemen 
om te kijken of het op het gebied van effi-
ciëntie of kwaliteit beter kan, lijken het  
op lange termijn te gaan winnen van de 
traditionele verticale organisaties. Als u met 
Agile werken aan de slag wilt: beoordeel 
dan voor u begint goed welke Agile methode 
bij uw organisatie en werkzaamheden past. 
Het kan zelfs zo zijn dat verschillende  
afdelingen een andere Agile methode 
gebruiken. De introductie van Agilility, 
onafhankelijk van de methode zoals bij-
voorbeeld Kanban, Scrum of Lean, vraagt 
om een goed georganiseerde transitie met 
goede begeleiding. Een goed begin is 
immers het halve werk.

raNdy keyers
randy.keyers@driessen.nl
manager software 
development
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 “organisaties 
die fLexiBeL 

en wendBaar 
zijn, heBBen 

de grootste 
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Hujambo 
(Hallo baas) chief,

Kijk Muzungu, bij ons bepalen ‘wij’ wie de 
juiste leider is en niemand anders. Ik hoor 
dat bij jullie apen invloed hebben op de 
keuze van de nieuwe leider, die niet eens 
onderdeel zijn van de groep. Wie wil er nu 
geleid worden door een alfa-man die hij 
niet zelf heeft mogen uitzoeken? Het is als 
seks met een man die een ander voor je 
heeft uitgezocht. Hihi, mij niet gezien. 

Leiderschap is vertrouwen en bescherming. 
Hoe kun je een leider zijn als je niet vanaf 
het begin het vertrouwen hebt van je groep? 
Onze jonge mannen leren al snel dat ze 
moeten beginnen met vlooien: als ze ons 
vrouwen aandacht geven krijgen ze steun, 
als ze ons bananen geven krijgen ze hulp, 
als ze lekker in hun vel zitten krijgen ze mijn 
aandacht. Het gaat er dus niet om dat je veel 
bananen hebt, maar of je ze uitdeelt. 

Iedere groep heeft een leider nodig, anders 
wordt het een puinhoop. Zelfsturing leidt 
alleen maar tot eindeloos gevlooi en dus kale 

plekken. Als er gevaar is moet er een alfa-man 
zijn die de leiding neemt en laat zien wie in 
de aanval gaat. Als ons territorium te krap 
wordt, moet hij de keuze maken wat te doen, 
als er ruzie is over de termietenheuvels zal 
hij even zijn kracht moeten demonstreren en 
als ik in de beste periode van de maand ben, 
moet hij even zijn kunnen demonstreren. En 
als hij zijn taken niet meer serieus neemt, dan 
komt de volgende op zijn plek. Onze afvloei-
ingsregelingen zijn zeer riant: de volle  
aandacht van alle vrouwen gedurende een 
halve dag en als ze niet snel genoeg kunnen 
slingeren soms wel een hele dag.

Ik heb twee goede tips voor jullie: laat de 
groep bepalen wie de volgende baas wordt 
en geef de vrouwen iets meer ruimte. De 
vrouwen hebben minder aandacht voor de 
bananen en meer voor de vlooien. De man-
nen imponeren en de vrouwen geven aan-
dacht, dat is het verschil tussen testosteron 
en oestrogeen. ‘Wat?’ De hormonen: bij 
mannen zit het verstand in de spieren en bij 
ons vrouwen in het hart. Daardoor krijg je 
andere leiders. En nog mooier, als ik samen-
werk met die spierbundeltjes wordt het nog 
wat: ik zorg ervoor dat zij geen domme 
dingen doen en zij zorgen ervoor dat mijn 
mooie lijfje in vorm blijft. 

Kwaheri sasa
driesje

1De alfa-man is de leider van een groep

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.

Een lekker kontje, dat is waarom het draait. Als dat in orde is, dan mag 
je wat mij betreft de baas worden van onze groep, haha. Nee, even 
serieus, ik heb niet lang nodig om te begrijpen of een kerel de geschikte 
leider wordt van onze groep. Als hij de goede kwaliteiten heeft zal ik 
hem steunen en als ik hem steun dan doen alle vrouwen dat. Hij zal 
dan nog een beetje moeten bluffen met de mannen, maar dan ben 
je al een heel eind. Leiderschap is niet zo complex.

Column Driesje*

*    De column van Driesje wordt geschreven  
door bioloog Patrick van Veen
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Ontmoeten en kennis delen op onze locaties
Sinds de oprichting van Driessen HRM bevindt het hoofdkantoor zich in Helmond. De afgelopen 
jaren zijn er naast Helmond steeds meer locaties in het land bijgekomen. Inmiddels zijn er negen 
locaties verspreid door het land. In Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Groningen, Leeuwarden, 
Zwolle, Arnhem, Breda en Venlo zijn de Driessen locaties centraal gevestigd in het centrum.

Persoonlijk contact staat bij Driessen 
hoog in het vaandel. Wij blijven graag 
goed bekend met onze relaties en flexi-
bele medewerkers en nodigen hen 
regelmatig uit voor seminars, opleidingen 
en workshops op onze locaties. De pro-
fessionele ruimtes stellen wij graag ter  

beschikking om zakelijke ontmoetingen, 
zoals vergaderingen of brainstormsessies 
te organiseren. Benieuwd naar de moge-
lijkheden? Neem dan vrijblijvend contact 

op met de betreffende locatie of neem 
alvast een kijkje via www.driessen.nl/
locaties.

All Stars Xperience, hét event voor 
flexibele medewerkers
Inmiddels is de All Stars Xperience uitgegroeid 
tot een jaarlijks terugkerend evenement voor 
flexibele medewerkers. Dit najaar organiseren 
wij drie edities in het land, op dinsdag 4 oktober, 
donderdag 6 oktober en dinsdag 11 oktober. Op 
deze manier kunnen wij zoveel mogelijk flexibele 
medewerkers persoonlijk ontmoeten.

Tijdens het event, met het thema ‘Ben jij fit voor de toekomst?’ zal 
Koert van Mensvoort, kunstenaar en filosoof, spreken over de 
toekomst van werk en trends op de veranderende arbeidsmarkt. 
Daarnaast zal Maarten van de Weijden, bekend als olympisch kam-
pioen zwemmen, vertellen hoe je iedere dag het beste uit jezelf 
kunt halen en kan blijven verbeteren. De voorbereidingen zijn in 
volle gang en hopelijk zal dit event weer voor de nodige inspiratie 
zorgen voor onze flexibele medewerkers!



Een leider is iemand die kan motiveren en enthousiasmeren. Hij* is energiek en aanwezig, weet wat er 
leeft en vindt een oplossing voor ieder probleem. Hij haalt het beste uit mensen en heeft de kracht om 
out-of-the-box te kunnen denken. Hij wordt gewaardeerd om zijn optimisme en snelheid. Relaties en 
respect zijn voor hem belangrijke pijlers van het leiderschap. En dat is niet voor niets.

Als je als leider geaccepteerd wil worden, 
dan zijn competentie en integriteit namelijk 
van groot belang. Als leidinggevende wordt 
er van je verwacht dat je kennis hebt van 
zaken, waarmee je een bepaalde mate van 
respect krijgt. Bovendien verwachten men-
sen een open, eerlijke en transparante 
relatie. Dit zorgt voor goede, betrouwbare 
relaties en (emotioneel) betrokken 
medewerkers. 

de geboren manager
Een geboren manager neemt weloverwo-
gen beslissingen die berust zijn op ratio, 
analyses, logica en richtlijnen. Zijn maat-
staven zijn hoog. Hij kent alle details, is altijd 
systematisch en precies voorbereid en altijd 
op tijd aanwezig. Hij wordt gewaardeerd 
om zijn doorzettingsvermogen, kennis en 
inzicht. Richtlijnen en functioneel gezag 
zijn voor hem belangrijke pijlers van het 
management. 

Hierin zien we vaak ook het verschil ont-
staan tussen een manager en een leider. Een 
manager is (vaak) hiërarchisch aangewezen 
om te leiden. Hij wordt verkozen op basis 
van competenties die passen bij een mana-
ger, niet per se bij een leider. Hij heeft 
waarschijnlijk functioneel gezag, omdat hij 
bijvoorbeeld al flink wat jaren bij een orga-
nisatie werkt of omdat hij door bepaalde 
prestaties indruk heeft gemaakt op de 
directie. Hierdoor wordt hij benoemd tot 
manager of: ‘leidinggevende’. Maar tot 
leidinggevende word je niet benoemd. 
Leiderschap is een keuze, geen (aangewe-
zen) positie.

Formeel vs. moreel leiderschap
Een manager of aangewezen leider heeft 
formeel leiderschap. Er wordt naar hem 
geluisterd en er wordt aan zijn voorwaarden 
voldaan, omdat hij in een positie zit waarin 
hij dit van (zijn) mensen kan en mag ver-
wachten. Een moreel leider daarentegen is 
een geboren leider of een persoon die het 
leiderschap zelf gekozen heeft. Hij is 
betrouwbaar, luistert naar mensen, heeft 
een eigen visie, maakt keuzes op basis van 
intuïtie en stelt zichzelf niet formeel boven 
anderen. Er is geen sprake van een machts-
spel, maar meer van een samenwerking met 
een charismatisch persoon die de samen-
werking leidt. Hierin hoeven mensen ook 
niet gemanaged te worden. Moreel leider-
schap betekent het richting geven en sti-
muleren van emotionele betrokkenheid. 
Dit zorgt ervoor dat mensen zichzelf mana-
gen. Ze zoeken samenwerkingen zelf op, 
waarbij kennis en vertrouwen leidend zijn.

online leiderschap
Hoewel moreel leiderschap binnen organi-
saties steeds meer vorm krijgt en zelfsturende 
organisaties de toekomst lijken, gebeurt het 
zelf opzoeken van samenwerkingen online 
al jaren. Leiderschap is hier al geruime tijd 
een keuze en geen verworven ‘luxe’. Online 
is bijna alleen nog maar sprake van moreel 
leiderschap en we kennen online dan ook 
veel verschillende typen leiders. Zij worden 
ook wel ‘online influencers’ genoemd. 
Online influencers kunnen enorm van elkaar 
verschillen, maar allen hebben ze twee 
belangrijke dingen gemeen: ze kiezen 
bewust voor het leiderschap en anderen 

(Online) leiderschap 
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zien ze als leider, omdat zij hen iets kunnen 
bieden waar ze naar op zoek zijn, wat dat 
dan ook moge zijn.

Zo kennen we online bijvoorbeeld de auto-
riteit: een online influencer die een sterke 
mening heeft over een bepaald onderwerp 
of vakgebied, waarmee hij zijn status ver-
worven heeft. Prijzen, prestaties of formele 
autoriteit zijn hierbij niet van belang. Zijn 
mening is sterk en scherp genoeg om men-
sen aan het denken te zetten, te inspireren. 
Ook kennen we online de uitdager. Mensen 
zoeken hem op, omdat hij op een goede 
manier advocaat van de duivel speelt bij 
belangrijke, maatschappelijke discussies. 
Misschien volgt u de autoriteit of de uitdager 
ook wel via LinkedIn of Twitter. Of mis-
schien volgt u de personal brand of de 
expert en zoekt u een samenwerking op 
met de analist. De online influencer die op 

zichzelf een personal brand is, heeft zoveel 
bereikt binnen zijn (vak)gebied dat hij 
inspirerend is door zijn opinie en ervaring, 
alsook de expert. Door hen te volgen raakt 
u geïnspireerd en dit kunt u weer gebruiken 
in uw eigen werk. De analist kan u daarnaast 
helpen om resultaten en inzichten bij elkaar 
te brengen die weer kunnen leiden tot een 
spannende nieuwe (toekomst)visie.

leiderschap is een keuze
Het leiderschap, ook online, is een keuze. 
De focus ligt hierbij op het aloude idee van 
authenticiteit: weten wie je bent, weten 
waar je voor staat, wat je visie is en dit uit-
dragen. Dit laat zien wie de mens achter de 
leider is. Zeker voor generatie Y en gene-
ratie Z is dit belangrijk. Zij worden graag 
geïnspireerd en geholpen in het ontwikke-
len van hun talent, maar worden niet graag 
gedwongen om samen te werken. Zij 

moeten met elkaar wíllen samenwerken. 
Een betrouwbare leider met grote expertise 
zorgt voor sterke betrokkenheid waarbij 
professionals of experts, andere professio-
nals opzoeken in een wereld waar iedereen 
steeds meer opgeleid wordt tot professional. 
Dit leidt tot inspirerende inzichten, boei-
ende samenwerkingen en verrassende 
resultaten.

*  Voor de leesbaarheid is gekozen voor de 
mannelijke vorm. Vanzelfsprekend kun je 
waar ‘hij’ staat ook ‘zij’ lezen.

jessi Gruszka
jessi.gruszka@driessen.nl
online marke ting - 
com mu nicatieadviseur
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 Leiderschap
bij gemeente brummen
De samenleving verandert. En daarmee de wensen ten aanzien van de dienstverlening van de gemeente 
ook. Maar hoe ga je daar als gemeente mee om? Gemeente Brummen denkt het antwoord te hebben; een 
nieuw organisatiemodel, wat flexibel genoeg is om in te springen op de veranderingen vanuit de omgeving, 
met twee hiërarchisch leidinggevenden. Ik ga het gesprek aan met Marcel Klos, gemeentesecretaris, en 
Jessica Braunius, HR manager, over deze ontwikkeling en gedeeld leiderschap in een gemeente. 

Aanleiding voor de organisatie 
  ontwikkeling
Sinds 2011 kijkt de gemeente Brummen naar 
de veranderende vragen vanuit de samen-
leving en hoe ze hier als gemeentelijke 
organisatie mee om kunnen gaan. De 
samenleving is constant aan het veranderen 
en komt met vragen waar het gemeentelijk 
apparaat niet altijd naar kan handelen. 
Uiteindelijk is de gemeente er voor de 
samenleving. Hoe kunnen deze vragen 
gefaciliteerd worden? Welk organisatie - 

model past daarbij? En wat vraagt dit van 
de medewerkers in houding en gedrag? 

Marcel geeft aan dat vooral het andersom 
redeneren hierin van belang is. Binnen 
Brummen willen we dat er nagedacht wordt 
over wat organisatie en samenleving mét 
elkaar willen en kunnen bereiken. We wil-
len de samenleving niet opleggen wat de 
ambtenaren vanuit beleidsstukken hebben 
bedacht. De voorzichtigheid moet eraf; we 
willen ondernemende ambtenaren die zelf 

zaken oppakken en continu nadenken over 
wat ze in de maatschappij willen bereiken. 
En daarbij een organisatiemodel dat hen 
hierin kan faciliteren en ondersteunen. 
 
Wat verandert er precies met het 
nieuwe organisatiemodel?
Marcel: “We zijn afgestapt van het hiërar-
chische organisatiemodel en hebben proces-
sturing radicaal in de organisatie ingevoerd. 
Onze managers zijn proceseigenaren en 
houden zich bezig met het wát. Daarbij zijn 



“vanuit 
één visie 

ontwikkeLen 
in mens én 

organisatie”

ze lid van een Ondersteuningsteam (OT), 
geen Managementteam (MT). Jessica is als 
HR-manager verantwoordelijk voor het 
personeel. Zij zorgt er met haar club mensen 
voor dat de procesmanagers hun processen 
draaiende kunnen houden door capaciteit 
te leveren. We kennen geen afdelingen en 

teams meer. Alle medewerkers zijn 
geplaatst in het proces HR. Dit wordt ook 
wel gekscherend ‘uitzendbureau Braunius’ 
genoemd. Zij zorgen echt voor de juiste 
mens op de juiste plek. En inderdaad, hier-
mee zijn we dus volledig afgestapt van 
integraal management.”

Wat willen jullie bereiken met dit 
organisatiemodel?
Jessica: “Uiteindelijk willen we breed in-
zetbare medewerkers hebben die vanuit  
eigenaarschap de taken oppakken. Met de 
organisatieontwikkeling hebben we de 
medewerkers niet in een proces, taak of 
afdeling, maar in ‘HR’ geplaatst. Hiermee 
valt iedere medewerker van Brummen echt 
onder mijn verantwoordelijkheid. Door nu 
iedereen een andere plek te geven komt 
beweging tot stand en creëer je ruimte voor 
duurzame inzetbaarheid. Medewerkers 
worden breed ingezet en krijgen alle ruimte 

om hun professionaliteit neer te zetten. Ik 
zie het als de optimale invulling van de 
aanstelling in algemene dienst; medewer-
kers kunnen straks daadwerkelijk daar 
ingezet worden waar hun kennis en kunde 
nodig is. Iedereen praat over de ambtenaar 
2.0; hier krijg je ze ook. Daarnaast willen 
we ons ook inzetten voor eenduidig leider-
schap. Vanuit één visie ontwikkelen in mens 
én organisatie.”

Marcel: “Eigenlijk willen we vooral ‘Barba-
papa’ zijn. We willen flexibel en snel kunnen 
inspelen op de ontwikkelingen vanuit de 
samenleving. We willen kijken naar kansen 
en mogelijkheden en de kennis en kunde van 
onze medewerkers en daar zo goed mogelijk 
op inzetten. Uiteindelijk willen we de 
samenleving zo goed mogelijk bedienen. 
Daarom stellen we ‘de klant’ centraal.”

Wat zijn de eerste ervaringen?
Marcel: “Op dit moment merk ik dat het 
vooral nog zoeken is naar de verdeling en 
de verantwoordelijkheden. Waar houdt de 
verantwoordelijkheid van de procesmanagers 
op en komt die van Jessica om de hoek kijken? 
Wie doet wat en wie pakt wat op. Ik merk 
dat we door vallen en opstaan deze scheids-
lijn steeds helderder weten te krijgen. Dat 
doen we vooral door bespreekbaar te maken 
waar we tegenaan lopen. Niet alleen in het 
OT overleg, onderling weten we elkaar ook 
goed te vinden.”

Wat betekent gedeeld leiderschap 
voor jullie?
Marcel: “Vanuit de functie is de Gemeente-
secretaris verantwoordelijk voor het gehele 
ambtelijk apparaat. Het personele mandaat 
is bewust gemandateerd aan Jessica. Vanuit 
haar functie is zij verantwoordelijk voor al 
het personeel. Ik zou niet snel in dat mandaat 

treden. Als je HR ‘in charge’ wil laten zijn, 
moeten zij ook de ruimte hebben om dit te 
doen. Vertrouwen is hierin uitermate 
belangrijk. HR is een vak apart, we zijn niet 
voor niets afgestapt van integraal manage-
ment. Het feit dat ik gemeentesecretaris 
ben, zegt niks over mijn HR kwaliteiten. 
HR is op de eerste plaats verantwoordelijk 
voor het personeel.”

Jessica: “Vertrouwen is inderdaad belangrijk. 
Openheid, vertrouwen en afstemmen zijn 
de drie kernwoorden waarin ik handel. 
Marcel heeft zelf ook dat mensgerichte in 
de vingers. Hij geeft als Gemeentesecretaris 
veel aandacht en herkenning aan de mede-
werkers, waardoor er al echt aandacht voor 
de mens is. Dit maakt de afstemming tussen 
ons al anders, maar vooral ook beter. Verder 
zijn we erg aanvullend aan elkaar.”

en wat betekent dit voor  
de competenties die een Hr  
medewerker nodig heeft? 
Jessica: “Niet alleen betekent deze organi-
satieontwikkeling iets voor mijn manier van 
denken. Ook de HR medewerkers moeten 
mee kunnen en willen in deze verandering. 
Op dit moment zit je als HR namelijk letter-
lijk ‘aan tafel’. Ik denk dat deze manier van 
werken vooral een beroep doet op ieders 
creativiteit, out of the box denken, aan de 
voorkant meedenken. Maar vooral ook 
denken in mogelijkheden. We hebben nu 
immers alle vrijheid om zaken te regelen. 
Laten we dat dan ook gaan doen.”

WeNdy spriNGvloet Msc
wendy.springvloet@driessen.nl
HRM-consultant 
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De gevolgen van de 
verkorte ketenregeling 

voor het bijzonder primair onderwijs
Vanaf 1 juli 2016 verandert er veel rondom de inzet van tijdelijk personeel binnen het bijzonder primair 
onderwijs. Per die datum neemt de flexibiliteit bij de inzet van tijdelijk personeel af als gevolg van de 
verkorte ketenregeling op basis van de Wet Werk en Zekerheid.

Wat betekent de gewijzigde keten
bepaling voor het bijzonder primair 
onderwijs?
Na een periode van nawerking van de CAO 
PO 2014-2015, geldt vanaf 1 juli 2016 andere 
wetgeving met betrekking tot de inzet van 
tijdelijk personeel binnen het bijzonder 
primair onderwijs. Op basis van de afspra-
ken in het onderhandelaarsakkoord mag 
vanaf de genoemde datum een tijdelijk 
dienstverband ter vervanging voor werk-
nemers met lesgevende taken of met les-
gebonden en/of behandeltaken worden 
aangegaan voor de duur van maximaal drie 
jaar, waarbinnen maximaal zes arbeidsover-
eenkomsten mogelijk zijn. Contracten met 
een tussenpauze van zes maanden of korter 
worden als opeenvolgend beschouwd. 

Een bijzondere situatie die op het moment 
van schrijven aan de orde is, heeft betrek-
king op een verschil in de regelgeving tussen 
het bijzonder primair onderwijs en het 
openbaar primair onderwijs. Per 1 juli 2016 
geldt voor het bijzonder primair onderwijs 
een verkorte ketenregeling. Voor het open-
baar primair onderwijs geldt de verkorte 
ketenregeling echter niet per 1 juli 2016. De 
WWZ is namelijk opgenomen in het 
Burgerlijk Wetboek en medewerkers in het 
openbaar primair onderwijs vallen niet 
onder het Burgerlijk Wetboek, maar onder 
het Ambtenarenrecht. In het onderhande-
laarsakkoord van 27 april is opgenomen dat 
openbaar onderwijsbesturen niet via de cao 
collectief gebonden worden aan bepalingen 
die samenhangen met de Wet Werk en 

Zekerheid. Zij kunnen gedurende de loop-
tijd van de cao wel eenmalig kiezen voor 
het vervangingsbeleid zoals dat gaat gelden 
voor het bijzonder primair onderwijs.

Vervanging
Door de invoering van de gewijzigde keten-
bepaling in het bijzonder primair onderwijs 
zal met name vervanging in het basisonder-
wijs er niet eenvoudiger op worden. 
Schoolbesturen doen er dan ook goed aan 
zich te verdiepen in de wijzigende regelge-
ving op het gebied van inzet van tijdelijk 
personeel.

De gewijzigde ketenbepaling leidt met 
name voor vervangingen tot een sterke 
vermindering van de flexibiliteit, aangezien 
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er na zes losse invaldagen al recht op een 
contract voor onbepaalde tijd ontstaat. Ook 
zullen besturen goed moeten kijken welke 
contractsoorten in welke situaties worden 
ingezet. Tevens is met betrekking tot opvol-
gend werkgeverschap waakzaamheid 
geboden bij het uitwisselen van medewer-
kers van het ene naar het andere bestuur. 
Een bijkomende recente ontwikkeling is 
dat elk schoolbestuur met instemming van 
de PGMR vervangingsbeleid dient op te 
stellen, waarin wordt beschreven op welke 
manier de organisatie haar vervangingsac-
tiviteiten organiseert en welk type contracten 
daarbij wordt gebruikt. In het onderhande-
laarsakkoord van 27 april is de mogelijkheid 
voor het aangaan van min-max contracten 
en bindingscontracten opgenomen. Veel 
schoolbesturen kiezen er in de praktijk voor 
om hun vervangingsactiviteiten vorm te 
geven op basis van verschillende contract-
soorten, bijvoorbeeld een combinatie van 
vaste contracten en uitzendovereenkom-
sten. Hoe gaat uw organisatie om met dit 
vraagstuk? 

Inrichting flexibele schil  
per 1 juli 2016
Continuïteit en professionalisering zijn 
natuurlijk belangrijke voorwaarden voor 
de kwaliteit van het onderwijs. Maar is het 
wel realistisch om te verwachten dat alle 
vervanging gedaan kan worden door mede-
werkers met vaste contracten? Er zal altijd 
behoefte blijven aan een flexibele schil van 
medewerkers. Steeds meer schoolbesturen 
geven vorm aan het flexibiliteitsvraagstuk 
door een zorgvuldige inrichting van hun 
vervangerspool, waarbij een combinatie 
van een vaste en een flexibele schil van 
belang is. Een andere gerelateerde ontwik-
keling is dat er steeds meer samenwerkings-
verbanden (o.a. in de vorm van Regionale 
Transfercentra) en overkoepelende ver-
vangerspools ontstaan. De basis voor alle 
vormen is een zorgvuldig samengestelde 
vervangerspool, een gekwalificeerde groep 
mensen die kan inspringen op vervangings-
vragen. De onzekerheid over wet- en regel-
geving en de mogelijke praktische 
speelruimte houdt schooldirecteuren, 

bestuurders, HRM’ers, vervangingscoör-
dinatoren, maar ook leerkrachten al geruime 
tijd in spanning. Er is behoefte aan richting 
en houvast. 

in de praktijk
De flexibele inzet van personeel in het pri-
mair onderwijs vormt altijd een maatwerk-
vraagstuk; er zijn tal van variabelen van 
invloed op de samenstelling van het ideale 
vervangingsbeleid. Naast overkoepelende 
sector gebonden elementen dient bij de 
inrichting van het vervangingsbeleid vooral 
de eigen praktijksituatie centraal te staan. 
Wij stelden Rob Bruijnes, hoofd P&O bij 
Stichting Prisma Almere, al jaren verbonden 
aan Driessen HRM voor verschillende  
vormen van dienstverlening rondom ver-
vanging, enkele vragen hierover.

1. Welke acties heeft stichting Prisma 
uitgevoerd om effectief om te gaan 
met de gevolgen van de gewijzigde 
ketenregeling naar aanleiding van de 
invoering van de WWZ? Waarom is 
voor deze acties gekozen? 
 
Het in dienst nemen van een groep 
vaste invalkrachten is een deel van  
de oplossing en daarnaast hebben  
wij een overeenkomst met Driessen 
om te zorgen voor de invallers op korte  
termijn via een uitzendconstructie.  
Om de problematiek op te vangen 
hebben wij stichting breed nog een 
inval noodfonds achter de hand. 

2. Wat betekent de gewijzigde keten
regeling per 1 juli 2016 voor de inrich
ting van de flexibele schil van uw 
organisatie? Wat zijn volgens u de 
voor en nadelen van deze inrichting? 
 
Wij gaan vooralsnog de flexibele schil 
inrichten per school, omdat wij denken 
uitsluitend via binding voldoende flex 
personeel aan de stichting te kunnen 
binden. De flexkrachten worden deel 
van de schoolorganisatie en draaien 
dus mee als volwaardige kracht. Ook 
op de momenten dat er geen inval 

nodig is. We zullen gaan experimente-
ren met andere alternatieve modellen 
van de inrichting van ons onderwijs, 
omdat wij denken het met 1 groep -  
1 FTE in de toekomst, niet te gaan 
redden. In onze regio merken wij nu al 
dat er weer krapte is als het gaat om 
goed personeel en dit zal in de nabije 
toekomst zeker niet beter worden. 
Nadelen van de schil per school is het 
risico dat de extra handen verdwijnen 
in de formatie, dat de ene school veel 
extra handen heeft en de ander tekort 
komt en dat het in piekperiodes altijd te 
krap zal blijken te zijn, waardoor er toch 
weer externe zeer moeilijk te vinden 
krachten gezocht moeten gaan worden. 

3. Hoe heeft u en uw organisatie  
de betrokken leidinggevenden 
(schooldirecteuren) bewust gemaakt 
van de gevolgen van de gewijzigde 
ketenregeling per 1 juli? 
 
De leidinggevenden zijn in meerdere 
bijeenkomsten geschoold hoe om te 
gaan met de nieuwe complexe situatie. 
Het is een uitdaging waar we als  
stichtingsbureau, directeuren en 
Driessen HRM gezamenlijk voor gaan.

goed voorbereid zijn?
Om verstandig om te gaan met de geschetste 
ontwikkelingen is het goed om de inrichting 
van uw vaste en flexibele personeelsschil 
weloverwogen te bepalen. Belangrijk hierbij 
is dat een goede afweging wordt gemaakt 
tussen kosten en risico’s. 

Driessen HRM staat u graag bij met het 
bepalen van deze wenselijke inrichting. 
Middels een vrijblijvende flexscan zorgen 
onze adviseurs voor inzicht in de samen-
stelling van uw vaste en flexibele schil. Wilt 
u hier gebruik van maken? Kijk dan op 
www.driessen.nl/vervangingen.

tiM broNs
tim.brons@driessen.nl 
coördinator flex- en 
vervangerspools
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nawettelijke uitkering en ziekte
Een voormalig medewerker wordt ziek tijdens de (periode van zijn) 
nawettelijke uitkering. Stopt de na-wettelijke uitkering tijdens  
de ziekteperiode op grond van artikel 10d:33 lid 2 CAR, omdat de 
werkloosheid eindigt? Heeft de medewerker dan recht op een 
Ziektewet (ZW)-uitkering? Zo ja, kan de na-wettelijke uitkering na 
beëindiging van de ziekteperiode (ZW-uitkering) herleven voor de 
resterende periode?

De ex-medewerker met een nawettelijke uitkering heeft geen WW-uitkering 
meer en kan op die grond geen aanspraak maken op een ZW-uitkering. Het 
gevolg daarvan is dat zodra een ex-medewerker - zoals bij ziekte - niet meer 
beschikbaar is voor de arbeidsmarkt, deze niet 
langer werkloos is. Dat betekent dat de betrok-
kene op grond van art. 10d:33 CAR zijn aan-
spraak op de nawettelijke uitkering verliest. De 
aanspraak kan niet herleven nadat de ex-me-
dewerker hersteld is verklaard. Het advies is 
om in voorkomende gevallen op lokaal niveau 
hierin te voorzien. Dit zou bijvoorbeeld kunnen 
door gedurende een bepaalde periode van 
arbeidsongeschiktheid de nawettelijke uitkering 
voort te zetten en u daarbij tevens te laten advi-
seren door de bedrijfsarts.

Helpdesk HrM
Vraag & antwoord

Wettelijke vertegenwoordiging en buitengewoon verlof
Een van mijn collega’s is door de rechter aangewezen als wettelijk vertegenwoordiger 
(mentor) van een dementerend familielid. Wettelijk vertegenwoordiger zijn brengt 
verplichtingen met zich mee. Mijn collega werkt fulltime en is daardoor nogal wat 
verlof kwijt om aan zijn verplichtingen te voldoen. Is er een moge lijkheid om hier 
bijzonder verlof voor te krijgen? 

In de CAR-UWO is buitengewoon verlof geregeld in artikel 6:4. CAR. In lid 1 van het artikel wordt 
onder andere kort verzuimverlof geregeld en wordt verwezen naar de Wet Arbeid en Zorg (Wazo). 

Op grond van artikel 4:1 lid 1 onder c Wazo heeft deze collega recht op betaald verlof over een 
korte periode wanneer hij of zij de verplichtingen niet buiten werktijd kan vervullen. Het is  
aan de leidinggevende en de medewerker om over (de duur van) dit kort betaalde verlof in  
gesprek te gaan.

dubbele woonlasten 
burgemeester

Een burgemeester woont al definitief 
in de werkgemeente, maar heeft  
zijn huis nog te koop staan in zijn 
oude woonplaats. Recent is de  
koopwoning in zijn oude woonplaats 
hypotheekvrij, maar betaalt hij  
nog woonlasten in de vorm van gas, 
water en licht. Bestaat er nog recht 
op de tegemoet koming dubbele 
woonlasten?
 
Artikel 3a Regeling rechtspositie burge-
meesters bepaalt met zoveel woorden dat 
de tegemoet koming niet (meer) wordt 
verleend indien voor de woning in de oude 
woonplaats geen hypotheekrente (meer) 
wordt betaald; ondanks dat voor de woning 
in de oude gemeente nog energielasten 
resteren.



bijzonder
voortgezet 
on

Heeft u een vraag 
voor de Helpdesk 
HrM? 

Neem contact op via 
helpdesk@driessen.nl.

Ambtsjubileumgratificatie en ziekte

Een medewerker bij de gemeente zal binnenkort haar ambtsjubileum vieren. Op grond  
van artikel 3:19 CAR heeft deze medewerker recht op een ambtsjubileumgratificatie.  
De medewerker is langer dan een half jaar ziek. Op haar salaris en de toegekende salaris-
toelage(n) vindt een korting plaats. Vindt op haar ambtsjubileumgratificatie ook een  
korting plaats?

Artikel 3:19 lid 2 CAR luidt; Bij 25 jaar overheidsdienst bedraagt de gratificatie de helft van het maandsalaris 
over de maand van jubileren, plus de vakantietoelage berekend over deze maand en de in deze maand 
toegekende salaristoelage(n). Bij 40 en 50 jaar overheidsdienst bedraagt de gratificatie het maandsalaris 
over de maand van jubileren, plus de vakantietoelage en de toegekende salaristoelage(n).

Bij ziekte langer dan 6 maanden worden het salaris en de toegekende salaristoelage(n) niet aangepast, 
maar wordt het salaris en de toegekende salaristoelagen gedeeltelijk uitbetaald. Met andere woorden: de 
grondslag voor de ambtsjubileumgratificatie blijft ongewijzigd. Dit heeft tot consequentie dat de korting 
op het salaris en de toegekende salaristoelage(n) bij langdurige ziekte geen doorwerking heeft naar de 
gratificatie. Immers, de gratificatie is gebaseerd op de (ongewijzigde) grondslag en niet op het feitelijk 
uitbetaalde salaris en salaristoelage(n).
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transitievergoeding
Een medewerker in het bijzonder Voortgezet Onderwijs wordt na een dienst-
verband van vier jaar voor 80-100% afgekeurd met recht op een IVA uitkering. 
De werkgever besluit het dienstverband op te zeggen. Heeft de medewerker 
recht op een transitievergoeding?

De werkgever is bij het beëindigen van het 
dienstverband van de medewerker een 
transitievergoeding verschuldigd. In dit 

geval is er sprake van het opzeggen van de 
arbeidsovereenkomst door de werkgever 
wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. 
Het betreft hier een opzegging zoals gere-
geld in artikel 7:669 lid 1 en lid 3 onder b 
van het Burgerlijk Wetboek (BW). Deze 
opzegging brengt met zich mee, dat de 
werkgever aan de betrokkene een transi-
tievergoeding verschuldigd is. Immers, het 
dienstverband heeft ten minste 24 maanden 
geduurd en de arbeidsoverkomst wordt 
door de werkgever opgezegd. Een en ander 
is geregeld in artikel 7:673 BW.



Veel gestelde vragen rondom de  

Wet Deregulering  
Beoordeling  
Arbeidsrelaties (DBA)
Vanaf 1 mei 2016 is de Wet DBA in werking getreden. Deze wet ziet erop toe dat de inzet van zelfstandige 
professionals op de juiste wijze verloopt. Hoofdzakelijk gaat er gewerkt worden met (door de Belastingdienst 
goedgekeurde) modelovereenkomsten, die ten grondslag liggen aan de opdracht die de ZZP’er uitvoert. 
Daarnaast dient geborgd te worden dat de opdracht in de praktijk ook zodanig wordt uitgevoerd, conform 
de overeenkomsten en de Wet beogen.

Met de ingang van deze wet is per 1 mei jl. 
de VAR, Verklaring Arbeidsrelatie, verval-
len. Indien de ZZP’er in kwestie in het bezit 
was van een geldige VAR-WUO of VAR-
DGA, dan was u als opdrachtgever gevrij-
waard voor afdracht van loonheffingen 
(loonbelasting/premie volksverzekeringen, 
premies werknemersverzekeringen en 
inkomensafhankelijke bijdrage Zorgver ze-
keringswet) over de inkomsten van de 
ZZP’er. Deze situatie is per 1 mei jl. komen 
te vervallen.

1. Waarom komt er een nieuwe wet?
Op de eerste plaats om schijnzekerheid 
tegen te gaan. Met het afgeven van de VAR 
werd vooraf een vrijwaring afgegeven op 
basis van een situatie die nog niet had plaats-
gevonden. Dit zorgde voor onduidelijke 
situaties, omdat op het moment van het 

uitgeven van de VAR, de ZZP’er nog niet 
weet wie zijn of haar opdrachtgevers zijn 
en onder welke omstandigheden de 
opdrachten worden uitgevoerd. 

Daarnaast wil de Belastingdienst meer ver-
antwoordelijkheden neerleggen bij de 
opdrachtgevers. Deze kregen in de oude 
systematiek een vrijwaring voor het betalen 
van loonheffingen. Hiermee rustte de fiscale 
verantwoordelijkheid geheel bij de ZZP’er. 
Bovendien is het controleren van 500.000 
VAR-verkla ringen (in 2015) onbegonnen 
werk voor de Belastingdienst. Deze con-
troles worden daarom verschoven naar 
opdracht  gevers.

Samenvattend beoogt de wet een duidelij-
ker onderscheid te maken tussen wat als 
(fictief) dienstverband wordt aangemerkt 
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en wat als overeenkomst van opdracht, met 
alle verantwoordelijkheden en verplichtin-
gen die daarbij horen.

2. Hoe zit het met de ‘oude’ VAr?
Geldige VAR-verklaringen voor 2014, 2015 
en 2016 behouden, ook na de invoering van 
de wet, hun vrijwarende werking tot 1 mei 
2016. Ná 1 mei 2016 is de VAR niet meer 
geldig. Voorwaarde is dat het soort werk, 
de omstandigheden en voorwaarden waar-
onder het werk uitgevoerd werd, in lijn was 
met de werkzaamheden waarvoor de VAR 
was afgegeven.

3. Had ik als opdrachtgever alles vóór 
1 mei 2016 geregeld moeten hebben?
Nee, de wet is ingegaan op 1 mei 2016 en 
kent een implementatieperiode van één 
jaar, tot 1 mei 2017. Gedurende deze periode 

geldt een inspanningsverplichting. Hiermee 
heeft u als opdrachtgever de plicht om de 
nieuwe werkwijze die voortvloeit uit de 
wet aantoonbaar te implementeren. Denk 
hierbij aan het selecteren (of indienen) van 
een door de Belastingdienst goedgekeurde 
modelovereenkomst en het in gebruik 
nemen hiervan bij de inzet van ZZP’ers. 
Daarnaast dient u beheersmaatregelen te 
implementeren, waarmee u in de praktijk 
aantoonbaar kunt waarborgen dat de over-
eenkomst ook wordt uitgevoerd zoals vooraf 
bedoeld. In het implementatiejaar zal de 
Belastingdienst wel controleren, maar nog 
niet handhaven.

4. Welke modelovereenkomsten 
zijn er?
Er zijn reeds enkele modelovereenkomsten 
gepubliceerd. Deze zijn te vinden op de 

website van de Belastingdienst. Deze ver-
schillen van sectorale overeenkomsten 
(bijvoorbeeld voor Kunst & Cultuur) tot 
algemene overeenkomsten (bijvoorbeeld 
voor tussenkomst van een intermediair). Er 
worden de komende periode meerdere 
modelovereenkomsten gepubliceerd. 
Mocht er echter geen geschikte modelover-
eenkomst voor uw organisatie tussen staan, 
dan kunt u zelf een overeenkomst opstellen 
en voorleggen aan de Belastingdienst ter 
goedkeuring. 

5. Moet ik voor elke opdracht een 
nieuwe modelovereenkomst sluiten 
met de belastingdienst?
Nee, dit hoeft niet. Indien u eenmaal een 
goedgekeurde modelovereenkomst heeft 
die voor uw situatie en organisatie werkt 
en past bij de feitelijke omstandigheden, 



kan deze meerdere malen worden (her)
gebruikt bij elke overeenkomst van 
opdracht. 

6. Waar liggen welke verantwoor
delijkheden indien de belasting
dienst toch concludeert dat er 
sprake is van een dienstbetrekking?
Als de Belastingdienst vaststelt dat de 
betreffende arbeidsrelatie een dienstbe-
trekking is, dan heeft dat fiscale gevolgen. In 
die situatie is het mogelijk dat de Belasting-
dienst een naheffingsaanslag loonheffingen 
oplegt aan de opdrachtgever. De opgelegde 
loonbelasting/premie volksverzekeringen 
kan de opdrachtgever/werkgever op de 
opdrachtnemer verhalen. De werk nemers - 
verzekeringen en de inkomensafhankelijke 
bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) kan 
de opdrachtgever niet verhalen op de 
opdrachtnemer. Let op: de wet DBA zegt 
verder niets over mogelijke arbeidsrechte-
lijke gevolgen.

7. Wat moet ik doen met mijn  
huidige overeenkomsten?
Ons advies is om uw lopende overeenkom-
sten en zzp-inzet onder de loep te nemen 
en kritisch te beoordelen of deze overeen-
komsten conform de nieuwe regels nog 
steeds zijn aan te merken als zuivere 
opdrachtrelaties met de ZZP’er. Vanaf 1 mei 
2016 is namelijk de vrijwarende werking 
van de VAR vervallen, waardoor u in de 
praktijk ook goed moet controleren of alles 
op een juiste manier verloopt. Bij evidente 
opdrachtgever-opdrachtnemer relaties 

hoeft u in principe geen actie te onderne-
men. Bij twijfelgevallen dient u zich de vraag 
te stellen of de overeenkomst via de lopende 
manier nog wel wenselijk is.
Het is van belang dat u bewust en met de 
juiste intenties aan de slag bent met de Wet 
DBA, zodat u gedurende het implementa-
tiejaar over gaat naar de nieuwe werkwijze 
met goedgekeurde (model)overeenkom-
sten en treffende beheersmaatregelen.

8. Waarop gaat de belastingdienst 
controleren?
Eén van de belangrijkste vragen is waar de 
Belastingdienst in de praktijk op zal contro-
leren en waarvoor u beheersmaatregelen 
moet treffen. De Belastingdienst heeft een 
handreiking DBA gepubliceerd met daarin 
de elementen die van belang zijn voor het 
beoordelen van de arbeidsrelatie. Hierbij 
gaat het om de vraag of er sprake is van een 
(fictief) dienstverband of van een opdracht. 
Er wordt gekeken naar de elementen:
a) Verplichting tot persoonlijke arbeid
b) (Werkgevers)gezag
c) Uitbetaling van loon

In relatie tot de Wet DBA wordt bij deze 
elementen o.a. gekeken naar:
a)  Is de ZZP’er vrij zich te laten vervangen 

en zijn hierover de juiste afspraken 
gemaakt in de overeenkomst?

b)  Is er sprake van gezag in termen van 
leiding en toezicht vanuit de opdracht-
gever? Dit is uitdrukkelijk niet de bedoe-
ling bij de inzet van een zelfstandige. 
Hooguit mag er sprake zijn van instructies 

en aanbevelingen t.a.v. het gewenste 
eindresultaat. Kortom: focus in de over-
eenkomst en zeker ook in de praktijk op 
het “wat” en niet op het “hoe”. Voor dit 
laatste dient de ZZP’er zelfstandig zijn 
of haar werkzaamheden in te richten.

c)  Bij een overeenkomst van opdracht dient 
sprake te zijn van een afgesproken tarief 
(bijvoorbeeld per uur of project), het-
geen gefactureerd wordt door de ZZP’er. 
Dit is uitdrukkelijk een andere gang van 
zaken dan het (periodiek) uitbetalen van 
loon aan een werknemer.

Wij adviseren u om de handreiking DBA 
door te nemen. 

9. Kan ik nog werken met een 
externe partij als intermediair?
Ja dat kan. Ook voor de situatie waarin er 
gewerkt wordt met een intermediair, is een 
goedgekeurde modelovereenkomst 
beschikbaar en dus een optie voor inhu-
rende organisaties die de contractuele 
afhandeling van ZZP’ers willen uitbesteden. 
Neem voor meer informatie over deze 
werkwijze contact op met Driessen HRM.

ruud HelMes
ruud.helmes@driessen.nl
programmamanager
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iedereen 

Om een ‘goede accountmanager’ te worden, 
moest ik een heel opleidingstraject door. 
Allerlei trucjes in communicatieve zin, 
scherpe offertes schrijven en slim je bezoek-
afspraken maken en plannen werd mij 
aangeleerd. Maar telkens kwam ik met een 
ontevreden gevoel terug van de training en 
raakte steeds meer gedesillusioneerd als ik 
van klantbezoeken terugkwam. Alle tech-
nieken en trucjes had ik toegepast en toch 
werd ik steeds minder succesvol. Uiteindelijk 
ben ik gestopt bij deze werkgever. Account-
management bleek niets voor mij. Misschien 
was ik wel helemaal niet commercieel. 
Totdat ik erachter kwam waar het echt om 
ging. Het zat hem niet in de aangeleerde 
kunstjes!

Na deze ervaring in het vak van account-
manager, ben ik voor mijzelf begonnen. 

Terug naar mijn roots; de bemiddeling van 
mensen naar nieuw werk. Groot vertrou-
wen in mijzelf voor wat mijn begeleiding 
skills betrof, maar iets minder in mijn com-
merciële vaardigheden. Ik ben mij gaan 
verdiepen in mijn persoonlijk leiderschap 
met ‘the seven habits of highly effective 
people’ van Stephen Covey in de hand. Het 
gesprek aangaan met mijzelf aan de hand 
van deze zeven ‘eigenschappen’ zorgde 
voor een fundamenteel inzicht in mijzelf en 
‘de wereld’. Ik heb geleerd en gemerkt dat 
ik vele malen effectiever en succesvoller ben 
geworden nu ik mijn instelling en opstelling 
telkens spiegel aan deze 7 ‘eigenschappen’. 

Hoewel deze 7 ‘eigenschappen’ in 1989 door 
Stephen Covey zijn gepubliceerd, zijn ze 
voor mij nog steeds enorm actueel. Het 
bijzondere is dat ik in mijn dagelijkse praktijk 

als directeur van Mensiumgroep, veel men-
sen spreek die het boek ooit eens gelezen 
hebben. Door een aantal zaken even aan te 
stippen, merk ik dat ieder gesprek telkens 
weer een mooie wending krijgt. Ik kan het 
u van harte aanbevelen. 

Je wordt met name uitgedaagd om je lei-
derschap te tonen wanneer het even lastig 
wordt, immers: “Goed (persoonlijk) lei-
derschap toont zich meer in lastige tijden…
in goede tijden kan iedereen het.” 

Marc ooNk
m.oonk@mensiumgroep.nl 
directeur Mensiumgroep

is leider!

In mijn carrière heb ik een move gemaakt om mijn sociale inslag te koppelen aan een meer commerciële 
functie. Ik werd gevraagd om als accountmanager te gaan werken. Reden voor mijn toenmalige werkgever 
om mij te vragen was de mate van verbinding en ‘het gunnen’ dat ik wist te creëren bij veel van mijn contacten. 
Een nieuwe kans die ik met beide handen aangreep. 

Expert aan het woord

de 7 ‘eigenschappen’ en mijn persoonlijke verwerking hiervan zijn:

1. Wees pro actief 
Neem verantwoording

2.  begin met het einde voor ogen 
Weet waar je naar toe wilt als mens

3.  belangrijke zaken eerst 
Stel prioriteiten en bemin je keuze

4.  denk in termen van winnen – winnen 
Jij oké – ik oké

5.  Probeer eerst te begrijpen, dan begrepen te worden 
Neem de tijd om echt te luisteren naar wat de ander zegt, in plaats van te wachten 
tot de ander stil is, zodat jij weer kunt praten. Heb ik echt gehoord wat er gezegd is? 

6.  Werk synergetisch 
Heb vertrouwen in de ander

7.   Houdt de zaag scherp 
Sta met regelmaat even stil om zelf te beoordelen of je de goede dingen doet die 
passen bij jou als mens



Flexibel personeel 
 als vaste waarde in ontwikkeling

Het vergroten van de flexibiliteit van een organisatie zorgt ervoor dat organisaties zich makkelijker 
kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Aanpassingsvermogen van organisaties is in de 
afgelopen 10 jaar geen overbodige luxe gebleken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de herstructurering 
van de zorg in Nederland. Zo werd op 1 januari 2006 een belangrijke wijziging doorgevoerd binnen 
de zorg met de invoering van het nieuwe zorgverzekeringsstelsel. Het ‘Ziekenfonds’ verdween en 
iedereen kreeg een eigen zorgverzekering. Een belangrijke stap naar een poging om marktwerking en 
kostenbeheersing in de zorg te introduceren.

Kostenpost
Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek blijkt dat bij een zorgorganisatie 
de totale kosten op dit moment voor 68% 
bestaan uit personeelskosten. Het is daarmee 
de grootste kostenpost voor zorginstellin-
gen. Het makkelijker kunnen aanpassen van 
de personeelssamenstelling en daarmee 
ook de personeelskosten aan veranderende 
omstandigheden is voor veel organisaties 
binnen de zorg dan ook van (levens)belang.

Capaciteitsplanning in de zorg
In dit artikel geven we een samenvatting 
van het hoofdstuk ‘Flexibel personeel als 
vaste waarde in ontwikkeling’ uit de recente 
publicatie ‘Capaciteitsplanning in de zorg’. 
In het hoofdstuk staat de inzet van flexibel 
personeel centraal. Allereerst een toelich-
ting op de term ‘flexibel personeel’. In de 
context van dit artikel zegt de term ‘flexibel’ 
echter iets over het soort arbeidscontract 
dat men heeft met de werkgever. In de basis 
onderscheiden we:

 -  personeel met een vast arbeidscontract 
in eigen dienst

 - personeel met een flexibel arbeidscon-
tract, al dan niet in eigen dienst.

Flexibele arbeid
Als we op basis van cijfers van het CBS 
verder inzoomen op de zorg, dan kunnen 
we concluderen dat het aantal personen 
met een flexibele arbeidsrelatie in de zorg 
in de periode 2005 – 2015 met 84% is geste-
gen van 114.000 in 2005 naar 210.000 in het 

derde kwartaal van 2015. Ter vergelijking, 
in dezelfde periode steeg het aantal vaste 
arbeidsrelaties slechts met 17%. Daarnaast 
werden er in het derde kwartaal van 2015 
door het CBS nog 91.000 Zelfstandigen 
Zonder Personeel (zzp’ers) in de zorg 
geregistreerd.

Flexibele medewerkers zijn net zoals vaste 
medewerkers in de eerste plaats gewoon 
medewerkers. Het zijn collega’s waarmee 
samengewerkt wordt in een bepaalde peri-
ode. Vanuit de overtuiging dat tevreden en 
gemotiveerde medewerkers beter preste-
ren, is het interessant om te kijken hoe de 
tevredenheid en motivatie kan worden 
vergroot.

Daarbij maken wij bij Driessen in de praktijk 
gebruik van de motivatietheorie van 
Herzberg. In de jaren zeventig brengt 
Herzberg verfijningen aan in de behoefte-
piramide van Maslow. Het uitgangspunt 
van zijn motivatietheorie1 is dat bepaalde 
behoeftes moeten worden vervuld voordat 
werknemers gemotiveerd worden in het 
werk. De factoren die leiden tot meer tevre-
denheid noemt Herzberg satisfiers of moti-
vatoren. Factoren die leiden tot meer 
ontevredenheid noemde hij dissatisfiers of 
hygiënefactoren. Het kenmerk van moti-
vatoren is dat ze in hoge mate tot tevreden-
heid kunnen leiden. Het kenmerk van 
hygiënefactoren is dat ze wel snel kunnen 
leiden tot ontevredenheid, maar nauwelijks 
tot tevredenheid. 
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Capaciteitsplanning in de zorg

Het uitgangspunt van dit boek is goede 
patiëntenzorg, kostenbeheersing en aan-
trekkelijk werkgeverschap. Zorg wordt 
geleverd door mensen. Een tevreden of 
ontevreden patiënt oordeelt vooral op basis 
van de inzet en het handelen van zorg-
verleners. Een zorginstelling bestaat, voor 
alles, uit medewerkers en niet uit appara-
tuur, stenen of (gratis) parkeerplaatsen. Het 
belang van de medewerker heeft geleid tot 
toenemende aandacht voor het personeels-
beleid. Dat geldt voor de volle breedte, van 
werving en selectie, matching van taken en 

competenties tot en met continue scholing 
en toetsing. Naar verhouding is er minder 
aandacht voor de planning van de inzet van 
medewerkers. Dat roept verbazing op. Een 
niet passende bezetting heeft aanzienlijke 
consequenties: via de niet gemotiveerde, 
onder- of overbelaste medewerkers kan het 
leiden tot mindere kwaliteit van zorg. Ook is 
het een directe aanslag op de doelmatigheid 
van de onderneming. Het is deze constate-
ring die de verantwoording vormt voor het 
onderwerp van dit boek.

www.bsl.nl  
ISBN 978 90 368 1339 6
NUR 807

Berden e.a. 
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Het meest recente kwantitatieve onderzoek 
dat Driessen hieraan gekoppeld heeft, 
bestaat uit een online enquête waaraan 1081 
flexibele medewerkers van Driessen hebben 
meegewerkt. Daarbij is vastgesteld dat de 
duur van de arbeidsovereenkomst ook een 
samenhang kent met de fase waarin een 
flexibele medewerker zich bevindt. 
Naarmate de duur van de arbeidsrelatie 
toeneemt, verandert de persoonlijke 
behoefte van een flexibele medewerker. 
Bij elke fase past een bepaalde manier van 
handelen en communiceren op basis van 
specifieke aandachtpunten die aanzienlijk 
van belang zijn voor flexibele medewerkers. 
Wij zullen de aandachtpunten per fase 
behandelen. 

Drie behoeften fases flexibel personeel
1. Basisvoorwaarden op orde   

(Hygiëne factoren)
2. Ruimte voor ontwikkeling  

(Motiverende factoren)
3. Groei van ambassadeurschap  

(Motiverende factoren)

De basisvoorwaarden, zoals een correcte 
arbeidsovereenkomst, goede arbeids-
voorwaarden en een tijdige salarisbetaling, 
moeten altijd helder en goed geregeld zijn. 
Flexibele medewerkers die net en/of  
voor een korte tijd in dienst zijn, willen 
graag snel en zorgeloos aan de slag met  
hun nieuwe uitdaging. Het is aannemelijk 
dat zij daarin weinig verschillen van  
vaste medewerkers. Belangrijke punten 

voor flexibele medewerkers in deze  
fase zijn:

 - juiste informatievoorziening
 - duidelijke arbeidsvoorwaarden
 - helder contract en correct salaris
 - vast team van contactpersonen
 -  persoonlijke verzuimbegeleiding
 -  goed pensioen

Naarmate medewerkers langer in dienst 
zijn, hebben wij geconstateerd dat er meer 
behoefte aan ruimte voor ontwikkeling 
ontstaat. Zij willen in deze fase niet alleen 
de betreffende werkzaamheden goed uit-
voeren, maar ook aan zichzelf werken. Om 
het beste uit de medewerker te halen is het 
aan te bevelen om in deze fase intensiever 
en frequenter contact te hebben met als 
doel om samen met de medewerker te 
blijven werken aan een optimale inzetbaar-
heid. Belangrijke punten daarbij zijn:

 - gesprekken gericht op persoonlijke 
evaluatie

 - opleidingsmogelijkheden, workshops 
en trainingen

 - coaching en intervisie
 - loopbaanbegeleiding
 - sollicitatievaardigheden en mobiliteit

Hoe langer een medewerker in dienst is, 
hoe intensiever de relatie tussen de mede-
werker en werkgever is, blijkt uit onze 
dagelijkse praktijk. In deze fase staat betrok-
kenheid & ambassadeurschap centraal. In 
dit stadium is het voor medewerkers belang-
rijk om de mogelijkheid te krijgen om 

invulling te geven aan hun behoeften om 
meer betrokken te zijn bij de organisatie 
waar ze hun dagelijks werk verrichten. 
Flexibele medewerkers hebben in deze fase 
een sterkere behoefte aan:

 - intensiever persoonlijk contact
 - inspraak via overleggen of organisatie 

organen
 - aanwezigheid bij organisatie events

1Harvard Business Review “How do you motivate 
employees?”, Frederick Herzberg, 1968 

bas vaN leeuWeN
bas.vanleeuwen@driessen.nl
commercieel manager

over het boek
Het boek ‘Capaciteitsplanning in de zorg’ richt zich op goede 
patiëntenzorg, kostenbeheersing en aantrekkelijk werkgever-
schap. Zorg wordt geleverd door mensen. Het belang van de 
medewerker heeft geleid tot toenemende aandacht voor het 
personeelsbeleid. Dat geldt voor de volle breedte, van werving 
en selectie, matching van taken en competenties tot en met 
continue scholing en toetsing. Er is minder aandacht voor de 
planning van de inzet van medewerkers. Dat roept verbazing 
op. Een niet passende bezetting heeft aanzienlijke consequen-
ties: via de niet gemotiveerde, onder- of overbelaste mede-
werkers kan het leiden tot mindere kwaliteit van zorg. Ook is 
het een directe aanslag op de doelmatigheid van de onderne-
ming. Het is deze constatering die de verantwoording vormt 
voor het onderwerp van dit boek.

Meer lezen?
Het gehele hoofdstuk ‘Flexibel 
personeel als vaste waarde in ont-
wikkeling’ is te lezen in de publi-
catie ‘Capaciteitsplanning in de 
zorg’. De publicatie bestaat in totaal 
uit 20 hoofdstukken waarin onder 
andere strategische personeels-
planning, performance manage-
ment en capaciteitsplanning 
centraal staan. Onder de lezers van 
Driessen Persoonlijk verloten wij 
5 exemplaren van het boek. Stuur 
om kans te maken voor 1 juli een 
e-mail naar communicatie@dries
sen.nl. De winnaars ontvangen 
persoonlijk bericht.
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eerder of later uittreden
Het opgebouwde ouderdomspensioen mag 
eerder of later ingaan dan de pensioenricht-
leeftijd. Deze richtleeftijd is 67 jaar. Het ABP 
biedt deze mogelijkheid voor deelnemers 
die ABP Keuzepensioen opbouwen. Zij 
kunnen op zijn vroegst vanaf 60 jaar met 
pensioen tot uiterlijk 5 jaar na het bereiken 
van de AOW gerechtigde leeftijd. Hierdoor 
kan iemand bijvoorbeeld op dezelfde  
datum met pensioen als de partner die 2 jaar 
ouder is.

Aan dergelijke keuzes zijn echter financiële 
consequenties verbonden. Iemand die een 
jaar eerder stopt met werken ontvangt 
levenslang bruto ongeveer 8% minder 
pensioen dan bij pensionering op 67-jarige 
leeftijd. Andersom geldt dat een jaar langer 
doorwerken ongeveer 8% meer pensioen 
oplevert. Deze rekenmethodiek geldt voor 
het gedeelte aan pensioen dat is opgebouwd 
vanaf 2014. 

Voor het pensioen dat is opgebouwd tot 
2014 geldt een pensioenrichtleeftijd van 65. 
Dat betekent in de praktijk dat verreweg de 

meeste deelnemers die binnenkort met 
pensioen gaan op of na hun 65e geen pen-
sioen inleveren of zelfs iets extra ontvangen. 
Het grootste deel van hun pensioen is  
namelijk opgebouwd vóór 2014.

Als een deelnemer eerder stopt met werken 
dan kan het zijn dat er onvoldoende inkomen 
is. De AOW-uitkering wordt dan namelijk 
nog niet uitbetaald. Met de ABP-over-
brugging kan de deelnemer ervoor zorgen 
dat het bruto inkomen zowel vóór als tijdens 
de AOW-uitkering even hoog is. De pen-
sioenuitkering is tot de uitbetaling van de 
AOW-uitkering tijdelijk hoger.

Variabele pensioenuitkering
Normaal gesproken ontvangt een pensi-
oengerechtigde elke maand hetzelfde 
bedrag aan pensioen. Een deelnemer die 
met pensioen gaat kan er echter voor kiezen 
om het pensioen tijdelijk te verhogen of te 
verlagen tot 75-jarige leeftijd. Dit is een 
eenmalige keuze en is gebonden aan fiscale 
grenzen. Dit kan een interessante moge-
lijkheid zijn als iemand in deeltijd werkt en 
het inkomen wil aanvullen met een stuk 

de mogelijkheden binnen de  

Pensioen. Het is voor veel mensen een ‘ver van mijn bed show’. Met 
pensioen ga je toch pas over vele jaren? De meesten weten dat er bij 
pensionering een bepaald bedrag wordt uitgekeerd. Maar hoeveel dat 
is en of het genoeg is om rond te komen is voor velen een vraag waar 
ze geen antwoord op weten. En dat terwijl een pensioenregeling heel 
veel geld kost. In dit artikel sta ik stil bij de flexibiliteit van de ABP 
pensioenregeling. Wat zijn de verschillende mogelijkheden binnen 
deze regeling?

Salaris up-to-date

AbP pensioenregeling



pensioen. Of als iemand aan het begin van 
het pensioen wat meer financiële ruimte 
wil, omdat bijvoorbeeld de hypotheek nog 
niet helemaal is afgelost.

uitruil ouderdomspensioen en 
nabestaandenpensioen
Onder voorwaarden kan een deelnemer er 
voor kiezen om het opgebouwde nabe-
staandenpensioen om te zetten in een hoger 
ouderdomspensioen. Dit is bijvoorbeeld 
interessant als iemand geen partner heeft. 
Maar er kan ook worden gekozen om een 
gedeelte van het ouderdomspensioen om 
te zetten in een nabestaandenpensioen. 
Hiermee kan een inkomen worden gega-
randeerd voor de nabestaanden.

gedeeltelijk met pensioen
Het is mogelijk om gedeeltelijk met pensi-
oen te gaan. De hoogte van het pensioen is 
dan natuurlijk afhankelijk van het moment 
waarop en de mate waarin een deelnemer 
uittreedt. Het deeltijdpensioen kan vanaf 
60 jaar worden opgenomen in stappen van 
telkens 10%. Het is mogelijk om naast het 
(gedeeltelijk) pensioen 100% te blijven 
werken.

Pensioen in salarisverwerking
In de komende artikelen ga ik in op pensioen 
in de salarisverwerking. Ik zal dan stilstaan 
bij pensioenopbouw bij levensloop en de 
salarisverwerking bij het bereiken van de 
AOW gerechtigde leeftijd.

Guus leeNeN
guus.leenen@driessen.nl
salarisadviseur outsourcing

#TRENDING 
TOPIC

Trending Topic 
Hoe behoud je de knapste koppen?
Geef ze een eigen bedrijf!

Je bent een jonge professional, ambitieus en werkt op hoog 
niveau aan uitdagende projecten. Dan komt er een moment 
waarop je denkt: Dit wil en kan ik eigenlijk ook voor mezelf 
doen. Je verlaat je werkgever en begint je eigen startup. 
Om getalenteerde medewerkers hiervan te weerhouden 
is Google nu van plan een startup incubator op te richten 
onder de naam Area 120. Medewerkers van Google kunnen 
nu al 20% van hun tijd besteden aan eigen ideeën, maar 
Area 120 gaat nog een flinke stap verder. Medewerkers 
kunnen hun idee pitchen. Na toelating tot het programma 
kun je fulltime een aantal maanden aan de slag met het idee 
en het opzetten van een startup. Uiteindelijk worden afspra-
ken gemaakt over eventuele verdere financiering en welk 
belang Google neemt in het kersverse bedrijf. 

We zien nu al dat grote bedrijven startups overnemen om 
te kunnen innoveren. Dat is een strategie die van buiten 
naar binnen werkt. Google werkt juist van binnen naar 
buiten door medewerkers zelfstandigheid en de ruimte te 
geven om te ondernemen binnen een veilige omgeving. 
Daarnaast houdt Google goede ideeën binnenshuis. Is dit 
de manier om schaars talent, en niet alleen techtalent, in de 
komende jaren vast te houden en van binnenuit te blijven 
innoveren?

saMir ter lüüN 
samir.terluun@driessen.nl
programmamanager
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opleidingen
Wat hebben we de afgelopen maanden weer veel relaties mogen 
ontvangen tijdens bijeenkomsten en workshops die we hebben 
georganiseerd. Daar werd de nodige kennis en inspiratie met elkaar 
gedeeld. De bekende PSA-kennisdagen voor de overheid zijn weer 
achter de rug, de opleiding IKB in de praktijk en de workshops 
generatiepact waren een groot succes en de bijeenkomsten rondom de 
publicatie ‘Werken toen, nu & straks’ hebben zojuist plaatsgevonden. 
Ook hebben we weer veel mensen ontmoet op congressen waar we 
aanwezig waren.

In september wordt het evenementenseizoen weer opgestart en heeft Driessen weer van 
alles op de agenda staan om met frisse zin het najaar in te gaan. In de kalender hieronder vindt 
u de evenementen die op korte termijn plaatsvinden en kijken we nog even verder naar september. 
Een actueel overzicht van alle evenementen kunt u terugvinden op www.driessen.nl/agenda. 
Via www.driessen.nl/opleidingen is het mogelijk om het actuele opleidingsaanbod te 
bekijken en u direct in te schrijven.

& events

opleidingen & events zomer 2016
datum opleiding/event locatie

Juni

2 juni Bijeenkomst Werken toen, nu & straks Driessen - Helmond

9 juni Workshop Het Generatiepact Driessen - Amsterdam

14 juni Basiscursus CAR-UWO Driessen - Utrecht

16 juni Ontbijtsessie Privacy Wetgeving Driessen - Arnhem

21 juni RAP CAO-VO Driessen - Helmond

21 juni Ontbijtsessie Privacy Wetgeving Driessen - Leeuwarden

23 juni Basiscursus Politieke Ambtsdragers Driessen - Utrecht

23 juni RAP CAO-VO Driessen - Arnhem

28 juni Ontbijtsessie Privacy Wetgeving Driessen - Amsterdam

29 juni RAP CAO-VO Driessen - Breda

30 juni RAP CAO-VO Driessen - Amsterdam

Juli

5 juli RAP CAO-VO Driessen - Den Haag

7 juli RAP CAO-VO Driessen - Groningen

september

6 sept Basiscursus salarisadministratie - overheid Driessen - Utrecht

1 sept Basiscursus salarisadministratie - onderwijs (VO) Driessen - Utrecht

2 sept Basiscursus CAO-VO Driessen - Utrecht
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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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