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Woord vooraf
Wendbaar. Een term die meer dan ooit in de picture 
staat. Reden om er deze editie van ons magazine aan 
te wijden, dachten wij. Is er dan niet al alles over 
gezegd? Volgens mij niet, want door iedereen  
wordt dit thema vanuit een andere hoek belicht.  
In dit magazine zijn wij zelf, maar laten wij vooral 
professionals (uit de publieke sector) aan het woord 
over dit boeiende thema. 

Meebewegen met veranderingen lijkt gemakkelijk, 
maar de praktijk bewijst vaak het tegenovergestelde. 
Het oude los durven laten en het nieuwe omarmen 
is voor velen behoorlijk spannend. Want veranderen 
zit blijkbaar niet zo in onze ‘aard’.

In het interview dat ik had met Diana Russo kwam 
duidelijk naar voren dat wendbaarder worden niet 
zonder slag of stoot gaat. De organisatie moet de 
‘why’ duidelijk voor ogen hebben en dit overbrengen 
op hun medewerkers; want mensen zijn de belang-
rijkste factor voor een (wendbare) organisatie.

In onze nieuwe campagne ‘de personeelsingang van 
de publieke sector’ stellen wij de mensen die werken 
in de publieke sector centraal. De zoektocht naar die 
flexibele, talentvolle medewerker, die zich als ware 
kameleon kan aanpassen, kan nog weleens lastig  
zijn. Daar storten wij ons als uitzendbureau maar  
al te graag op. Het matchen van mens en werk zit 
namelijk in onze ‘aard’. Hoe wij dat aanpakken ziet u 
op www.driessen.nl/personeelsingang. 

LIEKE JANSEN
lieke.jansen@driessen.nl
Hoofdredacteur Driessen Persoonlijk
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Power to 
De laatste jaren wordt er op allerlei manieren gesproken over de  
almaar stijgende gemiddelde levensduur van mensen in de Westerse 
Wereld. Volgens de cijfers van het CBS werd de gemiddelde  
Nederlander rond 1960 zo’n 73 jaar; in 2015 was dit gestegen naar  
81 jaar. Dit feit alleen betekent vanzelfsprekend van alles voor  
onderwerpen als de gezondheidszorg, het pensioenstelsel en  
sociale zekerheid in het algemeen. Het betekent echter ook iets heel 
wezenlijks voor de wijze waarop werk georganiseerd wordt. 

Mensen worden ouder,
maar organisaties bestaan korter
Waar de gemiddelde levensverwachting 
van mensen jaarlijks stijgt, neemt de gemid-
delde levensverwachting van bedrijven 
wereldwijd echter al jarenlang fors af. De 
gemiddelde levensduur van de 500 grootste 
Amerikaanse bedrijven (S&P 500) was rond 
1960 nog circa 60 jaar, in 1980 nog 25 jaar. 
Momenteel is dit verder gedaald naar 18 
jaar en de daling zet voort (Richard Foster, 
Innosight). Onderzoek van de Stratix Groep 
toont aan dat wereldwijd de gemiddelde 
levensverwachting van alle bedrijven, groot 
of klein, slechts 12,5 jaar is. 

Natuurlijk zijn er grote verschillen per land, 
sector en type organisatie: volgens Konink-
lijke Horeca Nederland is de gemiddelde 
levensduur van nieuwe horecazaken 9 jaar, 
waar onderzoek van Nijenrode uitwijst dat 
de gemiddelde levensduur van familiebe-
drijven 24 jaar is. Ook treft het de publieke 
sector. Instellingen binnen overheid, onder-
wijs, zorg en de culturele sector krijgen 
steeds meer te maken met faillissementen, 
fusies, herindelingen en/of overnames, 
waardoor ze hun zelfstandige identiteit 
(deels) kwijtraken. De oorzaken zijn zeer 
divers, complex en voor iedere casus anders, 
dus zal ik me in deze column niet wagen 
aan een uitgebreide analyse hiervan. Wat 
ik wel kan zeggen is dat, in tegenstelling tot 
het algemene sentiment dat organisaties 
zekerheid kunnen bieden aan mensen, de 
cijfers uitwijzen dat het eerder andersom 

ligt. Bedrijven en organisaties zijn eindig 
en de kans wordt steeds groter dat je als 
ouder wordend mens de organisatie waar 
je werkt ‘overleeft’. En niet één keer, maar 
zelfs meerdere keren. Immers, als we voor 
het gemak stellen dat een mens gemiddeld 
circa 45 jaar van zijn/haar leven werkzaam 
(zou kunnen) zijn, dan betekent dat dat  
je er statistisch gezien rekening mee moet 
houden dat je meerdere malen in je werk-
zame leven geconfronteerd wordt met het 
einde van de organisatie waar je werkt. 
Tenminste, als je als werknemer, arbeids-
kracht en/of opdrachtnemer de intentie  
hebt om te blijven zitten waar je zit. 

Belofte maakt schuld?
Dus, hierbij mijn waarschuwing voor alle 
werknemers die een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd hebben afgesloten 
met hun werkgever: statistisch gezien heeft 
u een betere kans dat u deze wederzijdse 
afspraak na kunt komen dan uw werkgever. 
Niet omdat uw werkgever dit niet zou  
willen, maar omdat het voor organisaties in 
deze tijd gewoonweg steeds moeilijker 
wordt om blijvend te kunnen voldoen aan 
de eisen die de wereld om hun heen aan 
hen stelt. Het is weinig romantisch, maar 
helaas zijn de cijfers klip en klaar: net als in 
een huwelijk beloven werkgever en werk-
nemer elkaar nog steeds op grote schaal 
eeuwige trouw tot de dood hen scheidt, 
ondanks het feit dat de cijfers uitwijzen dat 
de kans groot is dat deze belofte uiteindelijk 
geen stand houdt tot het einde.

Zekerheid in jezelf
Voor organisaties en de mensen die er  
werken geldt hetzelfde als voor alle andere 
soorten op deze wereld: degene die in staat 
is zich het beste aan te passen aan de wereld 
om zich heen, heeft de grootste kans om te 
overleven. Organisaties zijn in dat licht geen 
doel op zich: organisaties zijn een middel, 
bedacht en uitgevoerd door mensen om 
gezamenlijk optimaal te kunnen (over)leven 
in de wereld waarin ze leven. Mensen  
kunnen echter ook samen ‘werk’ organiseren 
zonder formele organisatie. Als organisaties 
na verloop van tijd hun functie verliezen of 
veranderen, dan is dat geen ramp, als je er 
gezamenlijk maar voor hebt gezorgd dat de 
mensen die er werken niet te afhankelijk 
zijn geworden van het bestaan van dat ene 
specifieke vak binnen die ene specifieke 
organisatie. Ik denk dan ook dat de sleutel 
tot wendbare organisaties gelegen is in het 
persoonlijk en professioneel ‘empoweren’ 
van mensen, zodat ze minder afhankelijk 
worden van de organisaties waar ze werken. 
Want ik ben ervan overtuigd dat voor de 
werkenden van de toekomst het ontwikkelen 
van ‘zekerheid in jezelf’ de beste manier is 
om mee te kunnen bewegen met de veran-
deringen in de wereld waarin we werken 
en hopelijk nog langer en gelukkiger leven.

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

Column
Jeroen Driessen

the people!



Charles Darwin deed de bekende uitspraak “It is not the strongest 
of the species that survives, nor the most intelligent, but the one 
most responsive to change.” Een zeer toepasselijke uitspraak als 
het gaat om het thema van dit magazine. Wat hij zegt is dat degene 
die zich weet aan te passen zal overleven. Dat klinkt voor de hand 
liggend, maar voor organisaties is dit nog weleens een uitdaging. 
Het aanpassen aan de nieuwe realiteit en succesvol zijn vraagt om 
wendbare organisaties én medewerkers.

Een interview met HR-professional Diana 
Russo, te lezen op de volgende pagina’s, 
zorgt voor de nodige tips en adviezen over 
hoe organisaties wendbaar(der) kunnen 
worden. Naast dit interview zijn er in deze 
editie weer diverse klanten aan het woord, 
waaronder de Sociaal-Economische Raad 
(SER) en rechtbank Oost-Brabant. Binnen 
het onderwijs vormen zich steeds meer 

regionale transfercentra waarin school-
besturen met elkaar samenwerken op  
het gebied van vervanging, mobiliteit en 
ontwikkeling. Wendbaar is een thema waar 
je niet over uitgepraat raakt. De toepasselijke 
uitspraak van Darwin geldt vandaag de  
dag dan ook nog steeds: niet de sterkste, 
maar de meest wendbare organisaties 
overleven.
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Introductie

Wendbaar



Hebben
pizza-organisaties    

                        de toekomst?
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Op je blog las ik een artikel over 
wendbare organisaties. Je hebt  
je laten inspireren door Josephine 
Green, spreker en consultant over 
de 21st century. Zij schetst in haar 
betoog Going Beyond Hierarchy, 
dat piramide-organisaties veranderen 
in pancake-organisaties. Zelf heb jij 
het liever over pizza-organisaties? 
Wat is de gedachte hierachter?
Diana: “Ik werd meteen getriggerd door haar 
verhaal. Green geeft aan dat de piramide- 
organisatie niet meer van deze tijd is. Destijds 
paste het bij de manier van leven en was het 
logisch om werk zo te organiseren. Onder-
tussen is er zoveel veranderd dat oude 
organisatie vormen ons steeds vaker weer-
houden om werk goed te organiseren en 
vooruit te komen en niet meer passen bij de 
organisatiesvraagstukken van nu. Vanuit 
mijn eigen praktijk merkte ik dat alles veel 
meer rond expertises en het toevoegen van 
waarde georganiseerd gaat worden. Een 
pizza, die te verdelen is in stukken, geeft 
dat goed weer. De pizzapunten staan voor 
de verschillende expertises die nodig zijn 
om werkzaamheden of een opdracht uit te 
voeren. Denk bijvoorbeeld aan de productie 
van een film. Hier zijn veel verschillende 
pizzapunten (expertises) bij nodig. Is de 
film opgenomen, dan blijven er enkele 
pizzapunten (expertises) liggen, terwijl de 
acteurs bijvoorbeeld weer in een nieuwe 
film gaan spelen. Als je dat vertaalt naar 
organisaties dan zie je steeds meer multi-
disciplinaire teams. Medewerkers hebben 
een bepaalde taak of bijdrage in een ‘klus’ 
of cluster van werkzaamheden. Als dat klaar 
is gaan ze weer terug naar hun kerntaken, 
of weer door naar een andere klus waar ze 

in een nieuw gelegenheidsteam terechtko-
men. Je hebt verschillende (pizza)bordjes 
waarvan je de expertises onderling uit kunt 
wisselen. Dat biedt ook flexibiliteit. Volgens 
mij is dat beter te verbeelden met een pizza 
dan met een pancake.”

Welke impact heeft de verandering 
van piramide naar pizza-organisaties?
Diana: “Piramide-organisaties bestaan nog 
steeds en hebben een vaste ‘harkjes en 
blokjes’- structuur. Processen, procedures, 
functieomschrijvingen etc. zijn vastgelegd. 
Organisaties hebben jarenlang de tijd gehad 
om dit goed op te tuigen en er is soms zelfs 
een soort perfectionisme doorgevoerd, 
gedreven door de behoefte om controle te 
houden en complexiteit te standaardiseren. 
Onder andere de komst van (interne) social 
media heeft een verandering in gang gezet. 
De formele lijnen worden steeds meer over-
ruled door de informele lijnen. De verhalen 
in de wandelgangen, het uitwisselen van 

nieuwtjes bij het koffie-apparaat en korte 
gesprekken in de lift... Het netwerk van 
persoonlijke verbindingen wordt door social 
media versterkt. Niet alleen één op één,  
maar juist ‘meervoudig’, open en transparant. 
Het wordt hierdoor makkelijker om infor-
matie vloeiend door de organisatie te laten 
stromen en expertise en kennis in te zetten 
daar waar het toegevoegde waarde heeft.

Organisaties worden vandaag de dag steeds 
meer geconfronteerd met een veranderende 
omgeving waarin snel actie moet worden 
ondernomen, waar mensen steeds vaker 
van project naar project gaan of taken krijgen 
naast hun bestaande functie. Dat is het begin 
van de verschuiving van functies naar rollen. 
Langzaam maar zeker zie je dat de piramide 
niet meer zo goed antwoord geeft op de 
vragen die vanuit de omgeving komen. 
Streng en star vasthouden aan de piramide- 
structuur is geen optie.”

Regelmatig krijgt Diana Russo, zelfstandig HR Professional, de vraag hoe organisaties wendbaarder 
kunnen worden. Daar is geen ‘one size fits all’- antwoord op. Dat menselijke verbindingen en digitale 
(social) tools een cruciale rol spelen staat vast. In haar eerder verschenen blog ‘Piramides verdwijnen 
en wendbare organisaties ontstaan…’ geeft ze haar visie op wendbare organisaties. Naar aanleiding 
hiervan stelde ik Diana enkele vragen over de organisatie van de toekomst. 

Wendbaar
Visie Expert



“Door steeds vaker met gelegenheidsteams 
te gaan werken zie je dat medewerkers 
langzaam hun manier van werken aan gaan 
passen en daarbij niet meer uit de voeten 
kunnen met het bestaande HR-beleid. 
Bovendien zien we een verschuiving van 
centrale regie naar decentrale regie en in 
het geval van zelfsturende teams zelfs naar 
onzichtbare regie: de verantwoordelijkheid 
en bevoegdheid ligt daar waar snel en ade-
quaat moet worden gereageerd. Dit vraagt 
om een cultuur van vertrouwen in plaats 
van controle. Dit betekent voor een aantal 
van de leidinggevenden dat hun functie 
overbodig wordt en voor de rest dat zij 
anders moeten gaan leidinggeven dan ze 
tot nu toe gewend waren.” 

Wat is je advies aan HR?
Diana: “HR moet in beweging komen! Veel 
organisaties realiseren zich inmiddels dat 
zij wendbaar(der) moeten worden. Dat 
heeft veel consequenties voor structuur, 
cultuur, samenwerken, bemensing, teams, 
etc. Hoe trek je de nieuwe generatie aan? 
Hebben we nog wel beoordelingsgesprek-
ken nodig? Hoe gaan we belonen als we 
niet meer echt met functies werken, maar 
je een ‘pizzapunt’ bent geworden? Slechts 
enkele vragen die impact hebben op het 
HR-beleid. HR zit daar vaak niet genoeg 
bovenop. Het zijn de lijnmanagers,  project-
managers en medewerkers die op een 
andere manier zijn gaan werken en daar 
andere HR-tools voor nodig hebben. Wat 
mij betreft was HR nog nooit zo leuk.  
Er zijn sinds lange tijd niet zoveel mogelijk-
heden geweest om impact te hebben en 

richting te geven. Luister goed wat de orga-
nisatie nodig heeft, maar niet op een pas-
sieve manier: durf de lead hierin te nemen! 
We zien een flexibilisering en verplatting 
van organisaties, waarbij talent (de mens 
dus) centraal wordt gesteld. Dat zou de 
HR-professional als muziek in de oren  
moeten klinken, dus grijp die kans!”

Hoe kunnen organisaties 
volgens jou wendbaar worden?
Diana: “Om te beginnen is het goed om  
de vraag te stellen, waarom willen we 
wendbaarder worden? Die vraag kan veel 
verschillende antwoorden opleveren. 
Wendbare teams zijn goed voor organisa-
ties, doordat je veel meer uit gaat van 

iemands talent, expertise en drijfveren. Je 
zet medewerkers in op hetgeen waar ze 
goed in zijn. Kijk naar de positieve kanten 
en sterke punten en zorg ervoor dat die nóg 
beter worden ingezet. Dan hoor ik vaak 
‘Leuk verhaal Diana, maar wat nu als we 
dossiers moeten opbouwen, omdat iemand 
niet goed functioneert?’ Dat is duidelijk 
een vraag vanuit oud denken. Met een 
andere opbouw van werkzaamheden (rollen 
en flexibele clusters van taken) creëer je 
meer mogelijkheden tot flexibele inzet, 
omdat je een andere plek, een ander bordje, 
voor deze persoon vindt of dat deze per    -
soon dat zelf doet. Een essentieel ander 
uit      gangspunt.

Structuur Vaste ‘harkjes en blokjes’ Wendbaar en plat

Teams Afdelingen en functies Flexibele hubs en rollen

Leiderschap Hiërarchisch leiderschap Contextueel leiderschap

Cultuur Controle Vertrouwen

Machtsafstand Ongelijkheid, exclusiviteit Gelijkwaardig, inclusiviteit

Complexiteit Standaardisatie van complexiteit Decentralisatie van complexiteit

Regie Centraal Decentraal of onzichtbaar

Communicatie Eenrichtingsverkeer Meerrichtingsverkeer

Branding Employer branding Medewerker experience

Touchpoints Enkelvoudig, formeel, contact Meervoudig, informeel, verbinding

Focus Organisatie centraal Mens/community centraal

Samenhang Gefragmenteerd Interdependent

Omgeving Intern & Extern Intern = Extern

Planning & Tijd Momentopnames, planning Realtime, al doende aanpassen

Doelstellingen Vaste doelstellingen (Bewegende) stip op de horizon
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“PIRAMIDES 
VERDWIJNEN 

EN WENDBARE 
ORGANISATIES 

ONTSTAAN” 



Wendbaarder worden begint bij goede 
verbindingen tussen mensen. Dat is stap 
één. Vanuit de piramide zijn we gewend 
om in ons eigen hokje of op ons eigen eiland 
te zitten. We weten niet meer hoe we écht 
samen moeten werken en zijn ‘de bedoeling’ 
- het gezamenlijke, dat wat ons verbindt  
en waar we waarde toevoegen - van de 
organisatie kwijtgeraakt. Het gebruik van 
een intern sociaal platform of interactief 
intranet draagt bij aan het stimuleren van 
de menselijke verbinding. Faciliteer en 
maak het gemakkelijk om informatie uit te 
wisselen. Als je dat voor elkaar krijgt, dan 
ben je al vele malen wendbaarder, ondanks 
dat je er nog lang niet bent.

Heb je enkele succescases die je 
als voorbeeld zou willen noemen?
Diana: “Grote piramide-organisaties zie je 
worstelen. Philips, ABN AMRO en ING zijn 
allemaal met flexteams, tribes, squads etc. 
bezig. Dit resulteert in wendbare onder-
delen binnen de organisatie. Maar hoe zorg 
je er nou voor dat deze wendbare teams 
goed aansluiten bij de rest van de organisatie 
en niet vastlopen op het moment dat zij met 
de rest van de organisaties samenwerken? 
Denk aan tandwielen die draaien, waarbij 
het ene tandwiel sneller draait dan het 
andere. Daar is niet zo makkelijk een oplos-
sing voor te vinden. Om wendbaarder te 

kunnen zijn, creëren grote organisaties 
daarom soms ook een eigen startup. Maar 
op den duur komen startups in de fase dat 
ze op moeten schalen. Vaak ontstaat dan de 
behoefte om toch weer gelaagdheid of 
hiërarchie aan te brengen. Het is een con-
stante afweging waar we verschillende 
varianten op zien ontstaan: organisaties die 
een laag erin bouwen of helemaal plat zijn, 
zoals een beddensprei. Deze laatste variant 
zie je bij Buurtzorg: met een landelijk  
verspreid netwerk van buurtzorgteams 

hebben zij het voor elkaar gekregen om 
ondanks hun omvang toch plat en wend  -
baar te blijven. Ik ben ook onder de indruk 
van het Parktheater in Eindhoven, de hark-
jes en blokjes zijn daar overboord gegooid 
en nu ligt er een platte bloemstructuur. 
Onderzoeksbureau Effectory is een mooi 
voorbeeld als het gaat om zelfsturende 
teams en de medewerker centraal stellen.“

Welke tip geef je mee aan  
organisaties die wendbaarder  
willen worden?
“Wendbaarder worden gaat niet zonder 
slag of stoot. Het roept weerstand op, want 
het is een verandertraject waar je mee te 
maken krijgt. Ga dus op zoek naar de men-
sen die dit gaaf vinden, die dit zien zitten. 
Begin bij de ambassadeurs en fans. Het MT 
moet de ‘why’ duidelijk voor ogen hebben 
en blijven communiceren: Waarom is het 
noodzakelijk om wendbaar te worden? 
Zorg dat de medewerkers dat weten. Hoe 
worden we wendbaarder en waar gaan we 
naartoe? Kijk wat bij de organisatie past 
en ontdek nieuwe manieren van samen-
werken. Durf het oude los te laten en het 
nieuwe te omarmen”, aldus Diana.

Worden alle organisaties pizza’s?
Diana: “Dat is nog maar de vraag. Sommigen 
kunnen het ‘oude’ niet loslaten of zien de 
noodzaak van meer wendbaarheid niet in. 
De vraag die hierbij moet worden gesteld 
is of oude structuren zich snel genoeg  
aanpassen om te kunnen overleven. Eén 
ding is zeker: niet in beweging komen  
is geen optie!”

LIEKE JANSEN
lieke.jansen@driessen.nl
communicatieadviseur
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1.  Breng de (persoonlijke) verbinding 
terug in de organisatie en zorg dat 
informatie vloeiend door de 
organisatie kan stromen

2.  Grijp iedere gelegenheid aan om  
pizza-teams te creëren, totdat dit 
de voorkeurssamenwerkingsvorm 
wordt

3.  Maak zichtbaar wat je doet,  
ga voor kleine stappen en small 
wins en vier successen

4.  Zorg dat deelnemers van het team 
eigenaarschap nemen en daad-
werkelijk waarde toevoegen

5.  Identificeer rollen, stel samen  
spel regels op en zorg voor een  
contextueel leider

6.  Zorg niet alleen voor support 
vanuit de directie (hier staan wij 
achter), maar ook voor visie & 
inspiratie  (zo zien wij de toekomst 
en dit is onze toegevoegde 
waarde)

7.  Geef ruimte & vertrouwen voor 
leren & experimenteren om er  
al doende achter te komen hoe 
wendbare teams werken

7 tips voor 
een wendbare 
organisatie“DAN HOOR 

IK VAAK, LEUK 
VERHAAL 

DIANA, MAAR 
WAT NU ALS 

WE DOSSIERS 
MOETEN 

OPBOUWEN?”



Wendbaar

‘Panta Rhei’. Een term die me, vanuit de studie Bedrijfswetenschappen in Nijmegen, altijd is bijgebleven. 
Het betekent ‘alles stroomt’ en prof. Van Amelsvoort gebruikte het tijdens colleges om aan te geven dat 
organisaties te maken hebben met een omgeving die altijd verandert. Mede daardoor moeten organisaties 
ook meebewegen. Opvallend dat een term die 2500 jaar geleden is ontstaan vanuit een andere context, 
meer dan ooit van toepassing lijkt te zijn op de hedendaagse wereld. Wereldwijd staan we namelijk 
voor een aantal grote uitdagingen zoals klimaatverandering, een verschuivend politiek en economisch 
evenwicht,  demografische veranderingen, verstedelijking en technologische ontwikkelingen.

Visie Driessen

Alles stroomt…

10 WENDBAAR | VISIE DRIESSEN



Veranderingen voor 
de publieke sector
En of we nu willen of niet: ook publieke 
organisaties in Nederland ondervinden direct 
of indirect de gevolgen. In de dagelijkse 
praktijk zijn er voorbeelden te over: krimp-
regio’s waar zowel de overheid als het 
onderwijs zich zorgen om maakt, bezuini-
gingen als gevolg van de economische crisis, 
opvang van vluchtelingen, decentralisaties 
om sociale en financiële doelstellingen te 
behalen, projectmatiger werken en budget-
tering, omdat gelden niet meer structureel 
toegekend worden, etc. Tel daarbij op dat 
we maatschappelijk ook steeds meer  
verwachten van organisaties in termen van 
klantgerichtheid, digitalisering en bedrijfs-
matiger werken en het moge duidelijk  
zijn dat men zich voor grote uitdagingen 
gesteld ziet.

Onzekerheid over werk
Het resultaat is namelijk dat er een verschui-
ving, maar vooral ook een steeds grotere 
onzekerheid is over de hoeveelheid, soort 
en inhoud van (toekomstig) werk. Want 
uiteindelijk betekent onzekerheid over de 
omgeving, taken en budgetten dat er onzeker-
heid is over de toekomstige kwantiteit en 
kwaliteit van de mensen die in de organisatie 
werkzaam zijn. Wat betekent een krimpregio 
bijvoorbeeld voor het aannamebeleid van 
een onderwijsinstelling in die regio? Hoeveel 
en hoelang moet je medewerkers inzetten 
voor vluchtelingen opvang? Wat voor type 
mensen moeten  we op dit moment aan-
nemen als de kernprocessen de komende 
jaren gedigitaliseerd worden?

Roep om wendbaarheid
De genoemde dilemma’s vragen om wend-
baarheid van organisaties en van de mensen 
die er werken: het vermogen om je als orga-
nisatie en perso(o)n(en) in zowel kwanti-
tatieve als kwalitatieve zin aan te passen aan 
veranderende omstandigheden. Doe je dat 
niet, dan loop je het risico om van de ene 

reorganisatie in de andere te rollen of, erger 
nog, failliet te gaan of onder verscherpt toe-
zicht te worden gesteld. Wat dat betreft gaat 
Darwins theorie over de ‘survival of the fittest’ 
ook op voor organisaties.

Spagaat
De oplossing lijkt eenvoudig, toch? Zorg 
dat je de nodige flexibiliteit als organisatie 
inbouwt dan ben je al een eind op weg. 
Maar daar wringt dan toch de schoen. Want 
van diezelfde publieke organisaties ver-
wachten we als maatschappij nog veel meer: 
men moet zich gedragen als goed werkgever 
en opdrachtgever, verplichtingen vanuit 
regelgeving rond ziekte en de participatie-
wet bewaken, uitvoering geven aan een 
uitgebreide en relatief rigide rechtspositie, 
etc. Wendbaar zijn en tegelijkertijd op een 
goede manier invulling geven aan deze 
eisen lijkt haaks te staan op elkaar.

Mensen veranderen
En dan hebben we nog het ‘lijdend voor-
werp’: mensen. Want als organisaties 
moeten veranderen dan moeten mensen 
veranderen en die willen dat van nature 
niet. Of misschien toch wel? Er zijn maar 
weinig mensen die voor de komende 40 jaar 
elke dag exact hetzelfde willen blijven doen. 
Bovendien willen en krijgen mensen steeds 
meer invloed op de invulling van hun leven. 
Vanuit Driessen geloven we er daarom in 
dat organisaties én mensen veranderen en 
willen veranderen en dat hier een wissel-
werking over en weer in bestaat. De kunst 
zit er in om dat op een goede manier bij 
elkaar te brengen.

Rol voor Driessen
Voor Driessen zien we een belangrijke rol 
weggelegd om bovenstaande te faciliteren. 
Enerzijds door het ‘regelwerk’ weg te 
nemen, zodat organisaties zich weer op hun 
primaire doelen kunnen richten; anderzijds 
door mens en werk te verbinden en wend-
baarheid te bieden middels uitzend- en 

detacheringsdienstverlening. Als profes-
sionals in werk bieden wij daarmee kansen 
aan organisaties én medewerkers. Speciaal 
voor flexibele medewerkers hebben wij 
onze opleidingsfaciliteiten, herplaatsings-
mogelijkheden, HR-programma’s en 
arbeidsvoorwaarden goed georganiseerd, 
zodat ze hun maatschappelijke kansen 
kunnen vergroten. 

Pleiten we daarmee voor alles en iedereen 
op uitzendbasis? Zeker niet. Vanuit Driessen 
pleiten wij voor balans. Balans tussen wend-
baarheid voor organisaties en medewerkers 
waarbij elk in staat gesteld wordt om zich 
aan te passen aan omstandigheden en kansen 
te creëren. Maar ook balans tussen vast en 
flexibel, intern en extern personeel en tussen 
risico´s en verantwoordelijkheid van werk-
gever en werknemer. Daar is de arbeidsmarkt 
en dus de maatschappij bij gebaat. Een stan-
daard oplossing bestaat daarbij niet, want elke 
situatie, organisatie en persoon is anders en 
vraagt om een eigen mix. En ook die mix kan 
in de loop der tijd veranderen; panta rhei dus.

DRS. AD VAN ZUTPHEN
ad.vanzutphen@driessen.nl
directeur Uitzenden & 
Detacheren

 WENDBAAR | VISIE DRIESSEN 11

Alles stroomt…
“WE GELOVEN 

ERIN DAT 
ORGANISATIES 

ÉN MENSEN 
WILLEN

VERANDEREN”
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Hujambo, 
(Hallo ) 

Wat willen jullie eigenlijk?
Kijk, als je een lekkere boom hebt om een 
nest in te bouwen, waarom zou je dan op 
zoek gaan naar een nieuwe boom? Waarom 
zou je naar een ander territorium verhuizen 
als je alles al hebt? Waarom zou je iets 
anders eten dan de vruchten die je lekker 
vindt, zolang ze er zijn? En waarom zou je 
een andere kerel zoeken, zolang hij jou 
lekker vlooit en zich voor je uitslooft? 

Jaja, ik ken de antwoorden: je moet flexibel 
zijn, meebewegen, jezelf ontwikkelen, 
aanpassen aan de omstandigheden en het 
is goed te twijfelen en te draaien. Maar wat 
jullie vergeten is dat jullie het zelf zijn die 
de omstandigheden altijd maar weer aan-
passen. Jullie roepen dat de wereld veran-
dert, maar vergeten dat jullie dat zelf hebben 
gedaan en vervolgens weten jullie niet meer 
wat jullie willen.

Stel je nu eens voor: ik hak mijn favoriete 
slaapboom om, vervolgens moet ik een 
nieuwe boom zoeken. Ik raak ervan in de 
stress, heb er geen zin in en ik blijf maar 

zeuren dat de oude boom beter was dan alle 
nieuwe bomen die ik tegenkom. Dan is de 
kans groot dat er een muzungu alfa-man1 
komt die zegt dat ik niet moet zeuren en 
gewoon een nieuwe boom moet zoeken, 
want het bos verandert nu eenmaal en het 
is goed om me aan te passen aan de nieuwe 
omstandigheden. Terwijl mijn chimpansee 
buurvrouw me zal uitlachen en vragen 
waarom ik mijn favoriete boom heb 
omgehakt.

Het is lekker om te draaien en om eens af 
te wisselen, maar het is ook lekker te genie-
ten van wat je hebt. Mijn flexibiliteit zit hem 
in mijn ledematen, ik kan op mijn kop in een 
boom hangen en soepel van de ene naar de 
andere tak bewegen op een manier die jullie 
jaloers maakt. Maar ik houd ook van alles 
wat ik heb en wanneer ik morgen hetzelfde 
kan doen als vandaag.

En misschien hebben jullie wel gelijk dat 
het soms goed is om een beetje te draaien, 
te twijfelen en nieuwe keuzes te maken. Als 
bomen verdwijnen, het fruit op is of de 
buren lastig worden moet je keuzes maken, 
maar verander nooit zonder reden, stop met 
twijfelen en draaien. Ik draai alleen met 
mijn kont als er leuke mannen in de buurt 
zijn. Voor de rest geniet ik van wat ik heb.

Hakuna Matata
DRIESJE

1Manager

Weet je rafiki, muzungu’s zijn zulke draaikonten: jullie weten nooit wat 
jullie willen. Ik zie het hier elke dag: blijven jullie staan om naar Driesjes 
ranke lijfje te gluren of lopen jullie door op zoek naar de volgende 
chimpansee. Gaan jullie ter plekke zitten, met de kont tussen de mieren, 
om te lunchen met een echt oergevoel of gaan jullie hongerlijdend 
wachten totdat jullie aankomen in een eethok uren verderop. Wordt het 
foto’s maken of gewoon genieten. Wordt het chatten, appen, facebooken 
of om je heen kijken zonder te staren op je appel. 

Column 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 chim-
pansee, die we Driesje hebben gedoopt, haar visie 
op het thema van dit magazine.

*    De column van Driesje wordt geschreven door 
bioloog Patrick van Veen
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Verruimde openingstijden
Wendbaarheid is belangrijk voor organisaties in de publieke sector, maar zeker  
ook voor ons als Driessen HRM. Wij zien dat door toenemende digitalisering en 
flexibilisering werktijd en vrije tijd steeds meer met elkaar verweven raken. En daar
 spelen wij graag op in. 

Daarom zijn wij vanaf 1 oktober voor zowel opdrachtgevers als flexibele medewerkers 
langer bereikbaar. Vanaf dan kunt u ons op werkdagen tussen 07.00 en 19.30 uur 
telefonisch en per e-mail bereiken. Uiteraard bent u tussen 08.00 en 17.30 uur ook  
nog steeds van harte welkom op één van onze locaties verspreid door Nederland.

Uitnodiging deelname 
tevredenheidsonderzoek
Om erachter te komen of onze dienstverlening (nog steeds) voldoet aan de wensen 
van onze klanten en flexibele medewerkers brengt TNS Nipo, in opdracht van 
Driessen, ieder jaar de tevredenheid in kaart. Op basis van deze resultaten kunnen  
wij waar nodig bijsturen als het gaat om de invulling van wensen en behoeften.

Dit najaar ontvangen alle relaties van Driessen een uitnodiging van TNS Nipo voor  
het tevredenheidsonderzoek. Via deze weg willen wij u alvast uitnodigen om deel  
te nemen aan het onderzoek. Wij zijn benieuwd naar uw feedback en suggesties. 
Hopelijk kunnen wij ook dit jaar weer op uw bijdrage rekenen. Alvast hartelijk 
bedankt voor de moeite!

ma t/m vr
07.00 – 19.30 uur
0492 – 50 66 66 

ma t/m vr
08.00 - 17.30 uur



begeleidingNa een lange periode van discussie over de sociale en economische orde in Nederland, werd in 1950 bij 
wet de Sociaal-Economische Raad (SER) opgericht. De SER levert al jarenlang een belangrijke bijdrage 
aan maatschappelijke debatten en consensus over onderwerpen op sociaal-economisch terrein. Daarbij 
is het van groot belang dat de SER als organisatie wendbaar blijft. Daniëlle van der Laan, Teamleider 
HR, neemt ons mee in de wijze waarop de SER omgaat met ontwikkelingen die zorgen voor dynamiek 
in de organisatie en wat dat betekent voor HR.

De Sociaal-Economische Raad is 
een begrip in Nederland, maar veel 
mensen weten niet precies waar de 
SER voor staat en wat ze doen. 
Daniëlle van der Laan: “De SER adviseert 
aan kabinet en parlement over de hoofd-
lijnen van het te voeren sociaal-economisch 
beleid. Daarnaast heeft de SER bestuurlijke 
taken, onder meer op het terrein van mede-
zeggenschap. In de SER werken wer  k-
gevers, werknemers en onafhankelijke 
kroonleden samen. Vanuit zijn rol geeft de 
SER naast gevraagd advies, ook op eigen 
initiatief advies. Internationaal gezien is de 
positie van de SER en de overlegeconomie 
uniek. We ontvangen regelmatig buiten-
landse delegaties die kennis komen nemen 
van de wijze waarop wij in Nederland op 
dit gebied een en ander hebben georgani-
seerd. Daar zijn we trots op.”

De wereld staat niet stil. Je moet als 
organisatie meebewegen. Dit geldt 
waarschijnlijk ook voor de SER als 
adviesorgaan. Hoe wordt er vorm-
gegeven aan de wendbaarheid van 
de organisatie?
Daniëlle: “Het is absoluut zo dat het beleids-
werk van de SER zich door de tijd heen 
ontwikkelt. Zo wordt nu, meer dan in het 

verleden, de dialoog met een breder pallet 
aan stakeholders opgezocht. Kijk bijvoor-
beeld naar de totstandkoming van het 
Energieakkoord, waarbij de SER een facili-
terende rol heeft gespeeld. Maar ook in de 
adviestrajecten wordt dit meer toegepast 
dan in het verleden. Dat brengt een mooie 
dynamiek in huis. Het werk van de SER 
vraagt van onze medewerkers dat zij zich 
blijven ontwikkelen, zowel inhoudelijk  
als qua competenties. Dat geldt voor alle 
medewerkers, dus ook de ondersteunende 
afdelingen. Het is belangrijk dat mensen 
meebewegen met de organisatie.”

Dat betekent natuurlijk ook iets 
voor de HR-functie binnen SER. 
Hoe is deze nu vormgegeven en 
welke rol speelt HR bij de doel-
stellingen die de organisatie heeft?
Daniëlle: “De SER telt zo’n 90 fte. De afde-
ling HR wordt gevormd door een HR 
Adviseur, een HR Assistent en mijzelf als 
teamleider HR. Als team zorgen we voor 
kennisinbreng en beleidsinitiatieven op 
HR-terrein, fungeren we als sparringpartner 
voor management en medewerkers en 
zorgen we daarnaast dat alle operationele 
HR-zaken goed lopen. De salarisadmini-
stratie is uitbesteed bij Driessen. Zowel het 

management als de medewerkers weten 
ons goed te vinden, daar zijn we blij mee. 
Toegankelijk zijn en verstand van zaken 
hebben, vinden we dan ook heel belangrijk. 
Alleen dan kun je gesprekspartner zijn op 
de verschillende niveaus, van directie tot 
het facilitair bedrijf. Persoonlijk vind ik die 
diversiteit in mensen binnen de organisatie 
hartstikke leuk en ook de diversiteit in werk-
zaamheden maakt dat ik het bij de SER erg 
naar mijn zin heb. Van het praten met mede-
werkers over hun ontwikkeling, tot het 
schrijven van een notitie over modern en 
‘inclusief’ wervingsbeleid en het voeren 
van cao-overleg met de vakbonden, het 
komt allemaal voorbij.”

 Sociaal-Economische Raad (SER): 

Dynamiek 
      & Dialoog
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BELANGRIJK 

DAT MENSEN 
MET DE 

ORGANISATIE 
MEEBEWEGEN”
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Je bent nu vrij kort in de lead als 
Teamleider HR bij de SER. Welke 
doelstellingen heb je zelf in deze rol 
op professioneel en persoonlijk vlak?
Daniëlle: “Sinds februari van dit jaar ben ik 
Teamleider HR. In totaal ben ik ruim 6 jaar 
werkzaam bij de SER, dus ik ken de orga-
nisatie inmiddels goed. Ik vind het belangrijk 
om, naast het op orde houden en waar 
mogelijk optimaliseren van het operationele 
deel van het werk, ruimte voor onszelf te 
creëren om met zaken bezig te zijn die 
waarde toevoegen, zodat we op een profes-
sionele manier kunnen bijdragen aan het 
ontwikkelen van de organisatie en de mede-
werkers. Het vinden van een goede balans 
tussen (verder vooruit) denken en doen is 
vaak een uitdaging voor HR, ook bij ons. 
Te midden van alle ad-hoc-zaken is het aan 
mij om ook na te denken over en beleids-
initiatieven te nemen op de grotere HR- 
thema’s. Dat is een rol die goed bij me past. 
Daarnaast vind ik het leuk om bij te dragen 
aan de ontwikkeling van mijn 2 directe 
HR-collega’s.”

Welke HR-trends zijn relevant 
voor de SER en hoe worden 
deze opgepakt?
Daniëlle: “Een onderwerp dat op dit moment 
extra aandacht krijgt heeft betrekking op de 
wendbaarheid van onze medewerkers, nu 
en in de toekomst. De afgelopen jaren zijn 
best veel collega’s met pensioen gegaan,  
dat geeft ruimte om nieuwe mensen aan te 
trekken. Daarbij wordt niet alleen geworven 
op harde functie-eisen, maar ook gekeken 
naar competenties én de persoon. Die wend- 
 baarheid geldt natuurlijk ook voor onze 
huidige medewerkers. Daarom besteden 
we sinds vorig jaar extra aandacht aan loop-
baan- en ontwikkelingsbeleid. Eind vorig 
jaar hebben wij bijvoorbeeld de Week van 
de Loopbaanontwikkeling georganiseerd, 
die erop gericht was de medewerkers op 
verschillende manieren in aanraking te laten 
komen met en in gesprek te laten gaan over 

(hun) loopbaanontwikkeling. Denk daarbij 
aan rondetafelgesprekken, speeddates met 
loopbaanadviseurs, persoonlijke verhalen 
van nieuwe en vertrokken medewerkers en 
training in het voeren van loopbaangesprek-
ken. Sommige medewerkers, maar ook 
leidinggevenden, vinden dit spannend. Toch 
zien we dat het zaken los maakt binnen de 
organisatie. Het moet ‘normaal’ worden om 
over je (interne en externe) loopbaan na te 
denken en te spreken. Daar ligt voor HR 
ook een mooie rol. 

De SER heeft sinds 1 januari 2015 een eigen 
cao, daarvoor gold voor onze medewerkers 
de CAO voor de Publiekrechtelijke Bedrijfs-
organisatie (PBO). Bij de totstandkoming 
van de nieuwe cao is de CAO PBO als uit-
gangspunt genomen. Wij wilden echter wat 
modernisering realiseren. Concreet was 
onze wens om alle leeftijdsgerelateerde 
verlofbepalingen om te vormen naar een 
gelijke verlofregeling voor iedereen. Dat 
past veel meer bij de huidige tijd, waarin 
elke leeftijdsfase zijn eigen uitdagingen 
kent. Van een jong gezin, tot mantelzorg-
taken tot verminderde belastbaarheid, 
iedere situatie is op zich en verdient (verlof)
ruimte. Dankzij een coöperatieve en posi-
tieve opstelling van de vakbonden is deze 
wens op de agenda gekomen. Het was een 
flinke klus, maar wel een ontzettend leuke. 
Met als resultaat dat het is gelukt! Ik ben 

ervan overtuigd dat het voeren van een 
goede dialoog met de medewerkers het 
verschil heeft gemaakt in dit proces. Een 
werkgroep van medewerkers (divers naar 
afdeling, leeftijd, geslacht en duur dienst-
verband) bereidde mogelijkheden voor en 
werkte deze uit, via een poll werd de 
mening van de medewerkers gepeild en via 
informatiebijeenkomsten werd informatie 
gedeeld en toegelicht. Voor mij een prachtig 
voorbeeld van hoe vernieuwing op basis 
van dialoog kan worden verwezenlijkt in 
de praktijk. Dat houden we voor de toe-
komst graag als uitgangspunt.”

HAROLD DE WIT MSc
harold.dewit@driessen.nl 
directeur Administratie & 
Advies

“HET MOET 
NORMAAL 
WORDEN 

OM OVER JE 
LOOPBAAN 

TE SPREKEN”
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Rechters beslissen in geschillen tussen particulieren, organisaties en bestuursorganen volgens de regels 
van het recht. Rechtbank Oost-Brabant is één van de elf rechtbanken die Nederland kent. Op de locaties 
in ’s-Hertogenbosch en Eindhoven zijn er dagelijks rechtszaken waarin mensen hun recht zoeken. Veel 
mensen leveren een bijdrage aan het functioneren van de rechtsstaat, denk aan rechters en griffiers, 
maar ook de medewerkers ‘achter de schermen’ die zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. De 
komst van digitalisering zorgt voor een jarenlange transitie naar een modernere organisatie. Hoe blijft de 
rechtbank Oost-Brabant wendbaar in zo’n verandertraject? In gesprek met Wendy Koster, teamvoorzitter 
HRM en Communicatie.

Voor welke uitdagingen staat de 
rechtbank Oost-Brabant op het 
gebied van HRM vandaag de dag?
Wendy: “De opkomst van digitalisering is 
voor veel publieke organisaties een uitdaging. 
Zo ook voor de rechtbank. Als organisatie 
midden in de samenleving kunnen en willen 
wij niet achterblijven. De eerste stappen 
zijn inmiddels gezet om de rechtspraak te 
moderniseren. Hiervoor is het programma 
Kwaliteit en Innovatie (KEI) in het leven 
geroepen, dat zich richt op burgers en 
bedrijven die straks op ieder moment en 
vanaf iedere plek digitaal toegang krijgen 
tot de rechtspraak. Voor een deel van de 
veranderingen zijn wetswijzigingen nodig, 
bijvoorbeeld wetten die het mogelijk maken 
via internet documenten in te dienen. Zo 
voeren we in fasen de modernisering in, die 

een aantal jaren duurt. Op die manier kunnen 
de rechtspraak en partijen wennen aan de 
nieuwe manier van procederen. Als ik vanuit 
mijn vakgebied kijk, dan vraagt deze stap 
richting modernisering natuurlijk ook het 
nodige van de medewerkers. Wat we zien 
aankomen, is dat veel administratieve 
hande lingen en daarmee helaas functies in 
de toekomst komen te vervallen. We ver-
wachten een reductie van 49% op het admi-
nistratieve werk. Ook in andere functies, 
bijvoorbeeld bij post, magazijn en repro, 

zal werk komen te vervallen. Daarnaast zal 
veel telefonie in eerste instantie via het 
landelijke Recht spraak Service Centrum 
georganiseerd gaan worden. Met Van-
Werk-Naar-Werk-trajecten (VWNW) 
worden medewerkers begeleid naar ander 
werk. Het is geen klassieke reorganisatie, 
waarbij je op één moment afscheid neemt 
van medewerkers, maar het verval van werk 
vindt over meerdere jaren plaats. We zitten 
daarmee als organisatie in een lange tran-
sitiefase, terwijl we de kwaliteit van recht-
spraak uiteraard op peil willen houden. 
Enerzijds begeleiden we medewerkers die 
helaas weg moeten zorgvuldig van werk 
naar werk, anderzijds zijn er de medewer-
kers die blijven die zich moeten blijven ont-
wikkelen en worden op geleid voor de nieuwe 
manieren van werken in de toekomst.”

“VERANDERING 
IS DE NIEUWE 

STAAT VAN ZIJN”

wendbaarheid
De weg naar 



Wendbaar is het thema van 
dit magazine. Wat zijn de 
succesfactoren om een organisatie 
als de rechtbank Oost-Brabant 
wendbaar te laten zijn?
Wendy: “Enkele jaren geleden is in een 
vroeg stadium het thema mobiliteit, door 
mobiliteitscoördinator Lieke Kaanders, in 
onze organisatie opgepakt. Lieke is bijvoor-
beeld een vraagbaak voor medewerkers en 
stimuleert leidinggevenden onder meer om 
na te denken over hoe ze mensen mee krijgen 
en zelf de regie kunnen pakken. Veel mede-
werkers zijn al lang werkzaam binnen de 
rechtspraak en daardoor niet gewend om 
vandaag de dag te solliciteren of te netwerken. 
In de mobiliteitsactiviteiten is daar met name 
aandacht voor geweest, bijvoorbeeld in 
workshops en trainingen passend bij de fase 
van mobiliteit. We bieden dit laagdrempelig 
aan. Door middel van persoonlijke commu-
nicatie en bredere voorlichtingssessies zijn 
medewerkers op de hoogte gebracht van 
hetgeen er te gebeuren staat. Alle (lande-
lijke) stappen in de reorganisatie vertaalt 
HRM samen met Marieke van Nistelrooij van 
de afdeling Communicatie & Voorlichting 
door naar de rechtbank Oost-Brabant, om op 
die manier informatie dichterbij te brengen. 
 De focus ligt daarin op wat iets betekent 
voor medewerkers. Ook houden we mini-
maal maandelijks een informeel overleg met 
leidinggevenden om met elkaar de stand van 
zaken te bespreken en aansluiting met elkaar 
te houden. Zo weten we van elkaar wat er 

speelt in de (re)organisatie. Wij hebben 
samen duidelijke boodschappen geformu-
leerd die ervoor moeten zorgen dat er 
zoveel mogelijk duidelijkheid is bij mede-
werkers en het verandertraject zo soepel 
mogelijk laat verlopen. Die goede samen-
werking tussen HRM en communicatie is 
absoluut een van de succes factoren.”

Welke capaciteiten dien je hiervoor 
als HRM-adviseur te bezitten?
Wendy: “Als adviseur op het gebied van 
mobiliteit ben je een duizendpoot die ver-
bindingen moet kunnen leggen. Zowel 
intern als extern. Kansen zien en mogelijk-
heden doorvertalen naar de huidige HRM-
praktijk is iets wat Lieke in haar rol als 
HRM’er en mobiliteitscoördinator goed 
doet. Ze legt contacten in netwerken en 
benut kansen die de regionale arbeidsmarkt 
voor onze medewerkers te bieden heeft. 

Denk aan een netwerk waarin vacatures en 
kandidaten tussen werkgevers kunnen 
worden uitgewisseld. Dat gebeurt al met 
succes. Ook zijn er spreekuren opgericht 
waar medewerkers terecht kunnen met 
vragen over het VWNW-beleid en hun 
loopbaan. Daarvoor heb je als HRM’er ook 
de nodige kennis van wet- en regelgeving 
nodig en moet je weten wat de organisatie 
kan bieden. Kijk als HRM’er over de ‘grenzen’ 
heen en leg de verbinding, dan kun je de 
kansen die zich voordoen ook met beide 
handen aangrijpen.”

Hoe zie je de toekomst?
Wendy: “De rol die we hebben als afdeling 
HRM is ook om te kijken of mens & werk 
nog bij elkaar passen, nu en in de toekomst. 
Daarom is strategische personeelsplanning 
van belang. In de fase van mobiliteit waarin 
onze organisatie zich nu bevindt, is het 
belangrijk om mensen te activeren en zelf 
ook nu al de regie te laten pakken. Wanneer 
de fase van verplichte mobiliteit aanbreekt 
vanaf begin 2017 zullen medewerkers minder 
keuzevrijheid hebben. Medewerkers mee 
laten denken en activeren om in beweging 
te komen, zal nu en de komende jaren cen-
traal staan. Want veranderen is de nieuwe 
staat van zijn.”

JANNEKE SMITS
janneke.smits@driessen.nl
adviseur

“EEN GOEDE 
SAMEN-

WERKING 
 IS EEN VAN 

ONZE SUCCES-
FACTOREN”



Sinds het Sociaal Akkoord zetten het kabinet en de sociale partners zich gezamenlijk in voor een 
duurzame en evenwichtige arbeidsmarkt. Binnen het primair onderwijs vertaalt zich dit beleid onder 
andere in een cofinanciering van regionale transfercentra (RTC). In een RTC werken schoolbesturen 
regionaal met elkaar samen op het gebied van vervanging, mobiliteit en professionele ontwikkeling. 
Inmiddels bestaan er in het land 10 RTC’s. Zo ook in omgeving Tilburg waar RTC Midden Brabant sinds 
 1 juli 2016 officieel het licht heeft gezien. 15 besturen met totaal 131 scholen en 2384 fte vormen gezamenlijk 
een van de grootste RTC’s van het land. Samen met Gerard Langeraert, bestuurlijk coördinator van het 
RTC, kijken wij terug naar de opstartfase van dit centrum.   

         regionale 
 samenwerking

Werkbehoud en 
mobiliteit door

Hoe ben jij als Zeeuw betrokken 
geraakt in dit Brabantse avontuur?
“In een ver verleden ben ik mijn loopbaan 
begonnen als leraar. Na verloop van tijd 
lonkte een positie binnen het schoolma-
nagement. Tot voor kort was ik bestuurder 
binnen het onderwijs in een sterk krim-
pende regio. In deze fase was ik veelvuldig 
betrokken bij fusietrajecten en heb ik 
gemerkt dat samenwerking het antwoord 
is op het veranderende onderwijslandschap. 
In 2014/2015 volgde ik met veel interesse 

de conceptontwikkeling van de RTC’s en 
heb ik een centrale rol gehad bij de ontwik-
keling van RTC Zeeland. Door deze ervaring 
was ik blijkbaar interessant genoeg voor 
de Brabanders.”  

Wat trof je aan in deze nieuwe regio?
“Bij RTC Zeeland had ik een belangrijke rol 
in de bewustwording rondom samenwer-
king. Het voordeel van RTC Midden Brabant 
is dat er tussen een aantal besturen al een 
jarenlange samenwerking met een 

natuurlijke gezamenlijke denkrichting 
bestaat. Er is veel onderling vertrouwen, 
dus dat voelde echt als een warm bad.” 

Met welke opdracht 
ben je aan de slag gegaan?
“De hoofdopdracht was de inrichting van 
een gezamenlijk flexcenter, waar vaste en 
tijdelijke invallers afwezige leerkrachten 
vervangen, en een careercenter, waar  
vacatureruimte van de aangesloten scholen 
gematcht wordt met interne kandidaten.  



“HET VOORDEEL 
IS DE 

GEZAMELIJKE 
DENKRICHTING 

EN HET 
ONDERLINGE 

VERTROUWEN”

In april 2016 moest de basisorganisatie van 
het transfercentrum staan om tijdig te  
starten met de gehele implementatie. 
Gezamenlijk met de projectorganisatie van 
HRM’ers en de besluitvormingsorganisatie 
van bestuurders moesten er in korte tijd 
juridische en beleidsmatige stappen 
worden gezet.”

Dat klinkt intensief…
“Dat was het ook. Maar bij dergelijke traject   - 
en tellen in mijn beleving de afgesproken 
arbeidsuren op papier niet. De klus moet 
worden geklaard. Fijn dat de HRM’ers er 
ook zo over dachten; elke maandagochtend 
werd het reguliere werk terzijde geschoven 
en stond het project centraal. Mijn opge-
dane ervaring bij RTC Zeeland hielp echt 
bij dit proces. De inrichting van de verschil-
lende vervangerspools verliep bijvoorbeeld 
vrij vlot.”

Wat was ondanks de ervaring 
de grootste uitdaging?
“De zoektocht naar de juiste aanbestedings-
vorm was een intensieve fase. Er is in een 
eerder stadium besloten om geen nieuwe 
formele organisatie in te richten, maar op basis 
van een bestuurlijke samenwerking en een 
externe partner het RTC vorm te geven. Ik 
ben een maand gezamenlijk met juristen en 
deskundigen van het Arbeidsmarktplatform 
PO zoekende geweest naar de meest pas-
sende uitvraagvorm. Uiteindelijk is besloten 
dat Driessen HRM, gezien de ervaring, het 
flexcenter inricht en verantwoordelijk is voor 
de dagelijkse activiteiten.”

Hoe gaan de vervangers om met 
deze nieuwe werkelijkheid?
“Een startende leraar heeft in de regel te 
maken met veel werkonzekerheid. Je ziet 
gelukkig wel dat mobiliteit en de natuurlijke 
doorstroom van starters steeds meer vorm 
krijgt. De meeste leraren snappen dat er 
iets georganiseerd moet worden en dat doe 
ik dan wel het liefst zo logisch mogelijk. 
Tijdens voorlichtingsbijeenkomsten merk 
je dat ze meedenken en hierbij ook een 
creatieve inbreng hebben. Tijdens een 

voorlichtingsbijeenkomst ontstond het 
voorstel om duo partners zonder tussen-
komst van het RTC dagen te laten ruilen. Een 
prima voorstel; veel regelvermogen op de 
scholen en het noodzakelijke centraliseren.”    

Waar ben je het meest trots op?
“De wijze waarop de aangesloten besturen 
gezamenlijk de beginnende leraren onder-
steunen in hun tocht van startbekwaam naar 
basisbekwaam vind ik een hele hoopvolle 
ontwikkeling. Er worden afgevaardigden 
van de PABO opgenomen in de werkover-
leggen en je ziet dat er ook bewust naar 
subsidietrajecten wordt gezocht. Alle neuzen 
staan dezelfde kant op. In zo’n situatie kan 
je eigenlijk alles realiseren. Het mooiste 
moment breekt aan als ik de deur achter  
mij dichttrek en het centrum draait gewoon 
lekker.”  

Ik heb begrepen dat je officieel 
al met pensioen bent. Vanwaar 
deze dadendrang? 
“Ik neem een groep mensen waar die ervaren, 
door alle externe invloeden, hoe ingewikkeld 
het is om de inzet van hun personeel goed te 
organiseren. Gezien mijn ervaring met wet- en 
regelgeving en bestuurlijke trajecten zie ik 
het als mijn opdracht om regio’s te helpen 
met dergelijke vraagstukken.”

Hoe kijk jij aan tegen de Wwz 
en de nieuwe CAO PO?
“Als ik op een verjaardag uitleg waar ik een 
groot gedeelte van de week mee bezig ben, 
dan snappen ze in eerste instantie de res-
tricties van de Wwz niet. Waarom kan men 
niet gewoon simpelweg dezelfde goede 
vervanger voor de klas plaatsen en is een 
dergelijke organisatie noodzakelijk? Als ik 
na deze eerste reactie vraag of ze de ver-
vanger ook een vaste baan gunnen met een 
stabiel inkomen, dan zie ik al meer begrip 
ontstaan. Het RTC is de benodigde Wwz-
smeerolie voor het primair onderwijs.” 

Hoe zie je de toekomst 
van RTC Midden Brabant?
“Ik verwacht dat het centrum verder gaat 
groeien. De besturen in aangrenzende 
gemeenten gaan nu aan de slag met het 
vervangingsbeleid en zullen merken dat de 
mogelijkheden beperkt zijn als je dit vraag-
stuk alleen aanvliegt. Verder verwacht ik 
dat de besturen versneld afstand nemen van 
het Vervangingsfonds en nog meer de 
(financiële) verantwoordelijkheid nemen 
voor afwezige leraren. Hierbij gaat het om 
de juiste mix waarbij een gezonde balans 
moet bestaan tussen vaste contracten ener-
zijds en interne en externe flexcontracten 
anderzijds.”

En welke rol heb jij in dit verhaal?
“Mijn klus bij RTC Midden Brabant eindigt 
in principe in oktober van dit jaar. Ik word 
veelvuldig benaderd om mee te denken bij 
de vormgeving van andere RTC’s. Ik blijf 
mij zo lang mogelijk voor dergelijke thema’s 
inzetten met mijn bedrijf Onderwijs  - 
Kwadrant. Maar eerlijk gezegd draait het 
niet om Gerard Langeraert; het faciliteren 
van de ontwikkeling van onze kinderen is 
in mijn ogen het hoogste goed.”

NIELS NOORDELOOS MSc
niels.noordeloos@driessen.nl
manager E-HRM software
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Nawettelijke uitkering en inkomsten

Per 1 januari 2016 heeft een voormalig gemeenteambtenaar recht op een 
na-wettelijke uitkering. Deze na-wettelijke uitkering is gebaseerd op  
36 uur per week. Op basis van een oproepcontract verricht de voormalig 
ambtenaar in de maand maart 2016 voor 9 uur per week werkzaam-
heden. Zijn na-wettelijke uitkering wordt in maart 2016 gebaseerd op de 
resterende werkloosheid van 26 uur. In april 2016 wordt de voormalig 
ambtenaar helemaal niet opgeroepen en verricht dus geen werkzaam-
heden. Heeft de voormalig gemeenteambtenaar vanaf april 2016 nog 
recht  op een na-wettelijke uitkering?

Artikel 10d:33 lid 2 CAR luidt: De na-wettelijke uitkering eindigt wanneer de 
werkloosheid eindigt. De toelichting op artikel 10d:33 lid 2 CAR zegt met zoveel 
woorden dat als door werkhervatting een werkloosheid resteert van minder dan 
5 uur, de werkloosheid eindigt en daardoor ook de na-wettelijke uitkering.

De gedeeltelijke werkhervatting als oproepcontractant van 9 uur vermindert de 
werkloosheid, maar hierdoor wordt (het recht op) de na-wettelijke uitkering 
(op basis van 36 uur) niet beëindigd. Immers, volgens de toelichting eindigt de 
na-wettelijk uitkering wanneer door werkhervatting een werkloosheid van 
minder dan 5 uur resteert. Bij 9 uur werkhervatting resteert er een werkloosheid 
van meer dan 5 uur, namelijk 26 uur en eindigt de werkloosheid niet. Hierdoor 
kan in de maand april 2016 een na-wettelijke uitkering op basis van 36 uur 
worden uitgekeerd.

IKB en verlofuren
verkopen

Kan een gemeenteambtenaar 
ook na invoering van het 
Individueel Keuze Budget 
per 1 januari 2017 verlofuren 
verkopen?

In het (nieuwe) artikel 3:36 van 
de CAR-UWO is de mogelijk-
heid opgenomen om per 
kalender jaar een aanvraag te 
doen om maximaal 72 uur 
bovenwettelijk vakantieverlof 
te verkopen. De verkoop vindt 
plaats buiten het Individueel 
Keuzebudget. U dient als 
gemeentelijke organisatie de 
aanvraagproce dure op lokaal 
niveau te bepalen.

Helpdesk HRM
Vraag & antwoord

Meer rechten Medezeggenschapsraad PO en VO  

Ik heb gehoord dat de Medezeggenschapsraad (MR) in het primair- en het 
voortgezet onderwijs meer rechten zal krijgen?

Het wetsvoorstel ‘Versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen’ is door 
de Eerste Kamer aangenomen. Dit voorstel leidt tot veranderingen in verschillende 
onderwijswetten die meer betrokkenheid van de MR bij het onderwijsbestuur tot 
gevolg hebben. Zo krijgt de MR adviesrecht op het vaststellen van de benoemings - 
profielen en het adviesrecht met betrekking tot benoeming en ontslag van bestuursleden. 
Verder krijgt de MR instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting. Het is zeker  
dat de MR meer rechten zal krijgen, alleen het tijdstip is nog onzeker, omdat de wet  
gefaseerd in werking treedt.



Heeft u een vraag 
voor de Helpdesk 
HRM? 

Neem contact op via 
helpdesk@driessen.nl.

Einde APPA-nabestaandenpensioen

Wanneer de nabestaande van een overleden oud-wethouder overlijdt; 
op welke dag dient de uitbetaling van het APPA-nabestaanden-
pensioen dan stopgezet te worden? 

 DRIESSEN | HELPDESK HRM 21

Gepensioneerde burgemeester en herinrichtingskosten in andere gemeente

Als een burgemeester binnen 1 jaar na pensionering verhuist naar een andere gemeente, heeft hij dan recht op mogelijke 
herinrichtingskosten van zijn woning in de andere gemeente?

De voormalig burgemeester heeft niet alleen recht op vergoeding van de transportkosten inclusief het in- en uitpakken, maar ook op 
vergoeding van andere direct uit de verhuizing mogelijke kosten, zoals tijdelijke opslagkosten of de kosten voor het inrichten van de 
woning in de andere gemeente. De reden hiervan is dat gezien artikel 31 Rechtspositiebesluit burgemeesters en artikel 3 Regeling 
rechtspositie burgemeesters, geen differentiatie wordt gemaakt tussen de verhuiskostenvergoeding en bijvoorbeeld een vergoeding 
voor herinrichtingskosten.

Het nabestaandenpensioen eindigt op het einde van de maand waarin de recht-
hebbende is overleden. Het nabestaandenpensioen staat in de vijfde afdeling 
onder andere in artikel 145 Algemene pensioenwet politieke ambts dragers 
(Appa). In artikel 158 Appa staat dat ten aanzien van de in deze (vijfde) afdeling 

bedoelde  pensioenen, artikel 115  
van overeenkomstige toepassing is.  
In artikel 115 lid 1 Appa staat dat elk 
pensioen eindigt op het einde van de 
maand waarin de rechthebbende is 
overleden. Wanneer een nabestaande 
van een oud-wethouder bijvoorbeeld 
op 16 september overlijdt, is
30 september de laatste dag van 
het na  bestaandenpensioen.



Terwijl in 2013 het pand van 
Driessen HRM aan de Schootense 
Dreef in Helmond is verdubbeld 
om de groei te kunnen faciliteren, 
is op vrijdag 1 juli schuin achter 
het bestaande pand, opnieuw de 
schop in de grond gegaan. Met het 
nieuwe gebouw, dat in de zomer 
van 2017 klaar zal zijn, wordt 
het totale kantooroppervlak 
van Driessen in één keer vrijwel 
verdubbeld.

Naast de locaties die de afgelopen jaren 
werden geopend in het land, werden op 
het hoofdkantoor in Helmond steeds meer 
vergaderruimtes vervangen door werk-
plekken. Jeroen Driessen, directeur: “De 
groei ging veel sneller dan verwacht, ook 
in het aantal mensen. De keuze om een 
geheel nieuw pand vlakbij het bestaande 
pand te bouwen maak je niet zomaar. Daar 
gaat heel wat aan vooraf en komt ook 
behoorlijk wat bij kijken. Wat wij geleerd 
hebben van de vorige keer is dat zo’n traject 
van bouw een heel intensief traject is. Je 
moet er de tijd voor nemen en dus op tijd 
beginnen. De tijdsdruk was de vorige keer 
de bepalende factor en dit keer hebben wij 
met een duidelijke visie het gebouw echt 
zelf gecreëerd.”

Driessen campus
Jeroen: “Met de groei van de organisatie 
bereik je op een gegeven moment de grens 
dat medewerkers niet meer goed bekend 
kunnen zijn met elkaar. Een heel groot 
deel van de meerwaarde en het succes 
van ons bedrijf zit in het bij elkaar houden 
van onze collega’s. Met ruim 400 mensen 
onder één dak is dat helaas niet mogelijk. 
In plaats van een groot corporate gebouw, 
hebben wij de keuze gemaakt voor een 
nieuw te bouwen kantoor, waardoor er 
een Driessen ‘campus’ ontstaat. Je moet 
het zien als twee ‘dorpen’, die goed bekend 
zijn met elkaar én de klant. Dan is het 
natuurlijk fantastisch dat de mogelijkheid 
zich voordoet om vlak achter het huidige 
pand een stuk grond te kunnen kopen om 

een prachtig nieuw gebouw neer te zetten. 
Een gebouw met een eigen identiteit, eigen 
kleur, maar overduidelijk herkenbaar als 
onderdeel van Driessen. Van familiebedrijf 
in één gebouw, maken wij de stap naar 
een familie van bedrijven. Met het hart in 
Helmond en vertakkingen, in de vorm van 
locaties en dochterondernemingen, door het 
hele land.”

Happy employees, happy customers
Jeroen: “Het is in een dienstverlenend 
bedrijf zoals Driessen van groot belang dat 
de mensen die er werken het verschil kun-
nen maken en goed in hun vel zitten, zowel 
professioneel als persoonlijk. De vraag die 
centraal stond was: “Als wij een omgeving 
zouden kunnen creëren waarin betrokken-
heid, bevlogenheid en werkgeluk centraal 
staan, hoe zou je die omgeving dan vorm-
geven?” Voor ons is dat een gebouw 
waarin medewerkers de ruimte hebben 
om zichzelf te zijn, waar ze rustig kunnen 
werken op plekken die ingericht zijn anno 
nu, maar waar je verleid wordt om dingen 
samen te doen of met mensen in contact 
te komen. 

Je ziet in het gebouw veel terug van de 
manier waarop wij werken of tegen zaken 
aankijken, zoals werk-privé balans, digita-
lisering, flexibilisering van werk, duurzaam-
heid en vitaliteit. Het pand is gebouwd om 
de behoeftes en belangen van onze collega’s 
heen, met de overtuiging dat dit bijdraagt 
aan de tevredenheid van onze klanten, op- 
drachtgevers en flexibele medewerkers.”

Groei van familiebedrijf naar

familie van bedrijven
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Werken nu & straks in 
zorg en welzijn 
De sector zorg & welzijn is één van de belangrijkste werkgevers van Nederland. Tegen verwachting 
in heeft de crisis geen vat gekregen op de werkgelegenheidsontwikkeling binnen de sector, al is er na 
2012 wel een omslag opgetreden. De sector loopt voorop in de maatregelen uit het Regeerakkoord en 
dat heeft geleid tot een lichte krimp in banen. Desondanks groeide in deze periode de werkgelegenheid 
van medewerkers in de sector zorg & welzijn per saldo met 8%. De krimp van de afgelopen jaren 
is waarschijnlijk tijdelijk van aard, aangezien de vergrijzing en de wensen van de zorgconsument 
onherroepelijk gaan leiden tot meer zorgvraag en werkgelegenheid.

Onderzoek TNS Nipo
Om aan de veranderde eisen en wensen van 
de wetgever en de zorgconsument te kunnen 
voldoen, heeft de sector behoefte aan de 
juiste mensen die functioneren op de juiste 
plek. Deze mensen zijn in toenemende mate 
bezig met hun eigen ontwikkeling (zelfont-
plooiing), werken vaker op tijdelijke basis, 
waardoor ze minder gebonden zijn aan 
plaats en tijd (flexibilisering) en hebben in 
toenemende mate te maken met technologie 
die taken overneemt (digitalisering). Als 
HRM-dienstverlener zijn wij benieuwd hoe 
werkenden in zorg & welzijn tegen deze 
veranderingen aankijken. Daarom hebben 
we in samenwerking met TNS Nipo een 
landelijk representatief onderzoek uit-
gevoerd onder werkenden in de publieke 
sector, waaronder 368 werkenden in zorg 
& welzijn.

Medewerkers willen 
zich ontwikkelen
Het belang van persoonlijke ontwikkeling 
wordt door werkenden in zorg & welzijn 
erkend. 82% van de respondenten in zorg 
& welzijn vindt het (zeer) belangrijk om 
zichzelf te kunnen ontwikkelen in hun werk. 
Hier liggen kansen voor werkgevers. Want 
in tegenstelling tot medewerkers in over-
heid (65%) en onderwijs (64%) vindt 
slechts 53% van de medewerkers in zorg  
& welzijn dat hun werkgever genoeg  
mogelijkheden tot ontwikkeling biedt.

Flexibiliteit in werkzaamheden
In hun ontwikkeling vinden medewerkers 
flexibiliteit in het uitvoeren van werkzaam-
heden en het krijgen van ruimte voor eigen 
initiatief het meest belangrijk. Het onderzoek 
van TNS Nipo laat zien dat mede werkers in 
zorg & welzijn ruimte willen om zelfstandig 
te werken en keuzes te maken. Leiding-
gevenden sturen op verantwoordelijkheid en 
bieden zo flexibiliteit en ruimte tot het nemen 
van initiatief. Wanneer zelforganisatie als 
trend doorzet, heeft dit waarschijnlijk een 
positief effect op de ontwikkeling van mede-
werkers binnen zorg & welzijn.
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“MEDEWERKERS 
IN ZORG & 

WELZIJN 
BEOORDELEN 

HUN WERK 
MET EEN  7,6”
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Tijd voor evaluatie
Naast het bieden van ruimte tot ontwikke-
ling van medewerkers, is het belangrijk om 
die ontwikkeling te evalueren. Het onder-
zoek van TNS Nipo laat zien dat bijna de 
helft van de medewerkers in zorg & welzijn 
wil dat de werkgever een actieve rol neemt 
bij het werken aan persoonlijke ontwikke-
ling. Gevraagd naar de frequentie van der-
gelijke evaluatiemomenten wenst ruim 40% 
dit eens per jaar, 25% eens per half jaar en 
15% eens per kwartaal.

Tevreden aan het werk
Medewerkers in zorg & welzijn zijn erg 
tevreden met hun huidige baan, laat het 
onderzoek van TNS Nipo zien. Gemiddeld 
beoordelen zij hun werk met een 7,6. Voor 

medewerkers in deze sector levert het werk 
een grote bijdrage aan anderen en daarnaast 
brengt het de medewerker zelf verder. Zo 
zijn bijna alle werkenden (86%) van mening 
dat zij met hun huidige functie iets kunnen 
betekenen voor de maatschappij. Hoewel 
dit binnen de gehele (semi) publieke sector 
de heersende gedachte is, zijn medewerkers 
in zorg & welzijn hiervan het meest over-
tuigd. Bijna driekwart van de medewerkers 
in zorg & welzijn vinden dat zij met hun 
werk structureel waarde aan zichzelf toe-
voegen. Aandachtspunt is de werkplek: 
slechts 59% vindt die inspirerend.

Ervaringen in zorg & welzijn
Ook vroegen wij enkele experts uit de sector 
naar hun ervaring en visie, waaronder Anja 

Schouten, bestuursvoorzitter bij Zorgbalans 
én Zorgmanager van het Jaar 2015. “Tot zo’n 
vijf jaar geleden spraken we van goede 
zorgverlening als mensen het volledige 
pakket uit handen werd genomen. We 
werkten ongelofelijk verzorgend, maar 
tegelijkertijd bepaalden wij het ritme van 
onze cliënten. Waar we naartoe moeten is 
de cliënt bepalend maken: meerwaarde 
voor de cliënt creëren, zonder al het werk 
volledig over te nemen. En dat is een grote 
én moeilijke verandering.”

“Medewerkers in de zorg zijn gewend om 
zo efficiënt mogelijk te werken. We hebben 
geleerd om pas tijd voor een praatje met de 
cliënt te maken, als alle andere klusjes zijn 
gedaan. En dat zijn ze eigenlijk nooit. Een 
verandering in deze mindset bereik je niet 
via protocollen, maar kan alleen tot stand 
komen door het aangaan van de dialoog en 
het delen van voorbeelden”, vindt Anja 
Schouten.

DRS. PIETER PHILIPPART
pieter.philippart@driessen.nl 
redacteur

Gratis publicatie 
‘Werken nu & 
straks in zorg en 
welzijn special’
Het volledige artikel is uitgegeven  
in de special zorg & welzijn van de 
publicatie ‘Werken toen, nu & straks’. 
Deze special en de publicatie is gratis 
aan te vragen of te downloaden via 
driessen.nl/werkenzorgenwelzijn.

http://www.driessen.nl/werkenzorgenwelzijn
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SAMEN.SLIM.
Dit jaar staat het Driessen Jaarcongres in het 
teken van SAMEN.SLIM. Werken aan een 
toekomstbestendige organisatie doe je 
samen. Door op een slimme manier krachten 
te bundelen en kennis en expertise uit te 
wisselen met elkaar kom je verder. Een  
win-win situatie creëer je namelijk alleen 
door samen slim te zijn.

Sprekers van niveau
De afgelopen jaren passeerden diverse inte-
ressante gastsprekers de revue. Van André 
Kuipers, Ruud Veltenaar, Claire Boonstra, Marc 
Lammers, Steven van Belleghem, Jaap Peters, 
Leo Bormans, Aukje Nauta, Jef Staes, Margriet 
Sitskoorn tot Erica Terpstra. Dit jaar zal Martijn 
Aslander, stand-up filosoof, ons laten zien  

dat er een totaal nieuwe kijk nodig is op de 
fundamenten van ons leven, zoals werk, 
school, zorg, overheid en management.  

Bioloog Patrick van Veen zal in zijn verhaal 
het thema Samen Slim vanuit de apenwereld 
bekijken en laat zien of we van nature samen 
slimmer kunnen worden. In de middag zal 
Rico Schuijers, werkzaam als sportpsycho-
loog, laten zien hoe een team tot een top-
prestatie komt. Na vele topsporters te 
hebben begeleid op weg naar het EK, WK 
en de Olympische Spelen, laat hij zien wat 
er nodig is om samen een topprestatie 
te leveren.  Tot slot hebben wij veelgevraagd 
spreker Mathieu Weggeman gevraagd om 
vanuit zijn ervaring te vertellen over hoe je 
professionals beter kunt laten samenwerken 
en je een collectieve flow in een organisatie 
krijgt.

Bent u er dit jaar (weer) bij? 
Wij organiseren het Driessen Jaarcongres 
dit jaar op drie momenten, namelijk op  
8 en 10 november op ons hoofdkantoor in 
Helmond en op 24 november in de Fabrique 
in Utrecht. Wilt u dit evenement voor 
HRM’ers en leidinggevenden in de publieke 
sector ook niet missen? Meld u dan gratis 
aan via www.driessenjaarcongres.nl.  
Aan melden is mogelijk tot 24 oktober,  
wees er snel bij want het aantal plaatsen is 
beperkt. Tot in november?

Driessen 
Jaarcongres
Driessen organiseert het Jaarcongres inmiddels al vele jaren. Tijdens 
dit evenement is het mogelijk om collega’s uit de publieke sector 
te ontmoeten, te netwerken, kennis te maken of bij te praten met 
medewerkers van Driessen, maar vooral veel inspiratie op te doen 
tijdens de lezingen van interessante gastsprekers.

Uitgelicht

Nieuwe naam, 
hetzelfde recept 
De afgelopen jaren is het Jaar congres 
HRM een begrip geworden, een event 
waarbij wij steeds meer bezoekers 
mogen ontvangen. Niet alleen HRM’ers, 
maar ook meer leidinggevenden en 
directieleden uit de publieke sector 
bezoeken deze dag vol inspiratie. 
Vanwege deze bredere doelgroep  
gaat het congres vanaf dit jaar verder  
als het Driessen Jaarcongres.

http://www.driessenjaarcongres.nl
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Blijf je wendbaar                   of haak je af? 

Ontwikkelingen
Ik denk dat we ondertussen allemaal wel 
weten dat de samenleving in een rap tempo 
verandert en dat verandering niet ophoudt. 
Nieuwe slimme technologie, denk aan smart-
phones, apps, social media en opkomende 
digitalisering binnen je eigen werkomgeving 
bieden vergaande mogelijkheden. Daarmee 
kunnen we steeds meer zelf regelen, los van 
tijd en plaats. Daarnaast zijn we mondiger 
geworden en verwachten we steeds meer 
van onszelf, maar ook van anderen. Dat kan 
een gevoel van druk, afhouden en dus weer-
stand geven. Ervaar je veranderingen als kans 
of bedreiging? Word je daar blij van of breekt 
het zweet je uit?

Bewustzijn
Wendbaarheid lijkt antwoord te geven op 
deze vraag. Wendbaar betekent dat iets zich 
makkelijk aanpast of soepel meebeweegt. 
Voor mensen betekent dit dat je vanuit per-
soonlijk besef (van urgentie) in staat bent je 
aan te passen aan je omgeving als die daarom 
vraagt. Je moet het echt willen, en kunnen 
speelt ook een belangrijke rol.Wendbaarheid 
lijkt daarmee een van de belangrijkste kriti-

sche succesfactoren van organisaties te zijn  
geworden om duurzaam concurrentievoor-
deel te verwerven. Continu inspelen op de 
veranderende wensen, be hoeften en ver-
wachtingen van klanten is elke dag aan de 
orde. Met hen hierover het goede gesprek 
voeren en dit vervolgens doorvertalen naar 
diensten, is DE uitdaging van elke organisatie. 
Om dit voor elkaar te krijgen zijn organisaties 
op zoek naar collega’s die iets hebben met 
competenties als eigenaarschap, resultaat-
verantwoordelijkheid, creativiteit, zelfre-
flectie en zelfsturing,  delen en samenwerken. 
Kennis en kunde kan alleen maar groeien als 
je ruimte krijgt en de opleidingsmogelijk-
heden om te blijven leren.

Regie nemen
Mijn conclusie: Blijf aantrekkelijk voor je 
werkgever, maar vooral ook voor jezelf en 
ga op zoek naar de weging van (reële) 
bedreigingen, maar zeker ook de persoon-
lijke kansen die verandering biedt. 
Uiteindelijk moet je zelf sturen, anders word 
je gestuurd. Maak een authentieke keuze, 
blijf vooral eerlijk naar jezelf en doe het nu, 
stel het niet uit.

Mijn Challenge
Binnen Driessen mag ik samen met een klein 
team van collega’s een nieuwe business unit 
opzetten die zich onder andere gaat richten 
op het, samen met partners, aanbieden van 
hoog opgeleide schaarse professionals op 
gebieden als Sociaal Domein, Docenten 
(exacte vakken en talen) en Financials. Ik 
kan dus vol aan de bak en het is super om 
dit doen in een inspirerende en persoonlijke 
omgeving. Mijn vader zei laatst nog tegen 
mij, “Dit is echt wat jij wil hè?” Mijn ant-
woord was: “Ja, hier ga ik voor.”

MARCEL VAN DEN BEKEROM
marcel.vandenbekerom@driessen.nl
manager Driessen Professionals

Iedereen heeft zo zijn of haar overtuigingen hoe je dingen wil of denkt te moeten doen en waar je wel of 
niet in gelooft. Zo heb ik inzichten en ervaringen opgedaan die maken dat ik het belangrijk en waardevol 
vind om elke vijf tot zeven jaar iets anders te doen. De termijn is natuurlijk geen doel op zich, maar het lijkt 
wel vaak zo uit te komen. Wat maakt nu dat ik bijvoorbeeld mijn baan bij de Rijksoverheid heb verruild voor 
het bedrijfsleven en waarom heb ik een vast contract opgezegd voor een sabbatical? Mijn vader heeft tot 
twee keer toe bijna ‘een hartverzakking’ gekregen toen ik bovenstaande koerswijzigingen met hem deelde. 
Ik vind het namelijk boeiend en leerzaam om naar verloop van tijd iets nieuws te gaan doen in een interessante 
en uitdagende omgeving met mensen die ik juist nog niet ken. Lekker fris blijven dus.

Expert aan het woord
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In feite is levensloopverlof een vorm van 
onbetaald verlof die wordt gefinancierd 
vanuit een opname uit de levensloop pot. 
De verwerking van onbetaald verlof is qua 
pensioenopbouw eenvoudig. Er verandert 
vrijwel niets vergeleken met de situatie 
wanneer iemand gewoon aan het werk is. 
Dat ligt bij pensioenopbouw tijdens levens-
loop echter heel anders.

70%-toets
Allereerst voert u de 70%-toetst uit. Aan 
de hand van deze toets bepaalt u of uw 
medewerker tijdens het verlof volledig of 
naar rato pensioen opbouwt. U zet het 
bedrag van de levensloopopname af tegen 
het pensioengevend inkomen dat de mede-
werker minder ontvangt wegens verlof.

Als de opname levensloop 70% of meer 
bedraagt van het gemiste pensioengevend 
inkomen dan is de pensioenopbouw vol-
ledig. Is dit minder dan 70% dan is de 
pensioen opbouw naar rato. U past de 
meetellingswaarde overeenkomstig aan. 
Dit geldt ook voor de premie inkoop voor-
waardelijk pensioen. De AAOP premie 
berekent u altijd volledig ongeacht de 
uitkomst van de 70% toets.De 70% toets 
voert u uit bij aanvang van de levensloop-
verlofperiode én steeds op 1 januari als de 
medewerker nog met verlof is. Als er 
sprake is van deeltijdverlof dan bestaat  
de meetellingswaarde uit twee delen.  
U berekent een meetellingswaarde voor 
het werkzaam deel. En u berekent een 
waarde voor het verlofdeel.

1e jaar levensloop
Als een medewerker met levensloopverlof 
gaat, dan wijzigt u allereerst de mee-
tellingswaarde volgens bovenstaande 
berekening. Verder wijzigt u de code 
deelnemer schap in ‘WVN’. Daarnaast 
bepaalt u of er in  verband met het verlof 
een deel van de werkgeverspremie pensioen 
verhaald moet worden op de medewerker. 
Zo geldt bijvoorbeeld voor medewerkers 
werkzaam bij een gemeente dat indien het 
levensloopverlof langer duurt dan 3 maanden 
de gehele werkgeverspremie over het 
verlof gedeelte verhaald wordt op de 
medewerker.

Pensioenopbouw 
bij levensloopverlof
In de voorgaande editie van dit magazine heb ik reeds aangekondigd enkele artikelen te schrijven rondom 
het thema pensioen. Ik krijg van klanten en collega’s regelmatig vragen over hoe zij pensioenopbouw 
tijdens levensloop juist kunnen verwerken in de salarisadministratie. Vandaar dat ik hier in dit artikel 
bij stil sta en een aantal aandachtspunten beschrijf. 

Salaris up-to-date



2e jaar levensloop en verder
Vanaf het tweede jaar levensloopverlof 
bouwt uw medewerker niet meer verplicht 
pensioen op. U stopt daarom de pensioen-
opbouw via de salarisadministratie. Een 
medewerker kan op vrijwillige basis pen-
sioen op blijven bouwen. Dit regelt hij met 
ABP rechtstreeks. ABP heft een individuele 
premie en brengt deze bij de medewerker 
in rekening

De premie voor de ANW-compensatie is 
in de salarisadministratie gekoppeld aan de 
pensioenopbouw. Omdat u de pensioenop-
bouw stopt, draagt u geen premie meer af 
voor de ANW-compensatie. In plaats van 
afdracht via de salarisadministratie stuurt 
ABP u hiervoor tweemaal per jaar een nota.
De premie voor inkoop voorwaardelijk 
pensioen en AAOP blijven ongewijzigd 
verschuldigd. 

Meer informatie?
De bovenstaande uitleg is terug te lezen in 
de ‘Handleiding Premie en Gegevens’ van 
ABP. Daarnaast vindt u in deze handleiding 
een aantal praktische rekenvoorbeelden. 
Uiteraard kunt u voor vragen ook contact 
opnemen met Driessen.

GUUS LEENEN
guus.leenen@driessen.nl
salarisadviseur outsourcing

#TRENDING 
TOPIC

Trending Topic 
Hoe augmented reality ons 
wendbaarder kan maken

Met de blik in onze smartphones laveren we al moeiteloos tussen 
offline en online. Beide werelden versmelten in onze beleving. 
Augmented reality (AR) brengt dit nog een stap verder door digitale 
beeldelementen toe te voegen aan onze offline werkelijkheid. 

Pokémon Go is hierin één van de laatste hypes. Voor wie het heeft 
gemist (en dat is bijna onmogelijk): Pokémon Go is een locatiegame 
voor smartphones met als doel 150 soorten monstertjes te vangen, 
die te vinden zijn in de echte wereld op allerlei plekken om ons heen. 
Wat heeft dit nu, buiten dat mensen letterlijk in beweging komen 
om Pokémon te zoeken, te maken met wendbaarheid? 

In juli publiceerde de Volkskrant een artikel over autistische jongeren 
die zich normaalgesproken binnenshuis isoleren, maar er nu op 
uitgaan om het spel te spelen en contact leggen met anderen. Niet 
wendbaar zijn is ook vastzitten in patronen, geïsoleerd zijn, uit angst 
geen nieuwe dingen uitproberen en verlammen. De jongeren uit 
het voorbeeld komen hiervan los en worden toch iets 
wendbaarder. 

Het is ook mogelijk om angsten te overwinnen met AR. Zo kun je 
jezelf confronteren met angsten (exposure therapy) door bijvoor-
beeld een digitale spin over je hand te laten kruipen. Een ander 
voorbeeld is het winnende idee van studenten van hogeschool 
Fontys Eindhoven in de door Tweakers en Sogeti georganiseerde 
ProjectB Challenge (2016). De door hen bedachte AR-app is er 
namelijk op gericht om ziekenhuisangst van kinderen weg te nemen 
door fantasiefiguren op verschillende plekken in het ziekenhuis 
uitleg te laten geven. 

Augmented reality kan ons wendbaarder maken, maar hoe belangrijk 
de toepassingen gaan worden in de toekomst is nog onduidelijk. 
Voor wat het waard is: Apple-CEO Tim Cook is ervan verzekerd 
dat het groot gaat worden en zet er flink op in. Zoals ik het zie, zal 
de versmelting van online en offline doorzetten en staan we nog 
maar aan het begin.

SAMIR TER LÜÜN 
samir.terluun@driessen.nl
programmamanager
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Opleidingen
Na een fijne zomervakantie is het 
weer letterlijk ‘back to business’. 
U heeft weer de tijd gehad om 
op te laden en fris het najaar in 
te gaan. Voor velen de start van 
een drukke periode die meestal 
tot het einde van het jaar duurt. 
Druk in de zin van dat er veel op 
de agenda staat. 

Programma najaar 2016
Zo ook op onze agenda met opleidingen en 
events die wij organiseren. De kalender met 
het najaarsprogramma treft u aan als bijlage 
bij deze editie van het magazine. Hierop 
vindt u de opleidingen en evenementen die 
wij dit najaar organiseren. Hieronder vindt 
u nogmaals het overzicht per maand. 
Hopelijk ontmoeten wij u binnenkort op 
een van deze dagen!

Het meest actuele aanbod en inschrijven voor een van onze opleidingen is mogelijk via www.driessen.nl/opleidingen. Op de agenda op  
www.driessen.nl/agenda vindt u een actueel overzicht van alle bijeenkomsten en evenementen.

& events
Najaar 2016
Datum Opleiding/event Locatie

September

15 sept  Roadshow DNA van Veranderen en Mobiliteit Driessen - Arnhem

15 sept  HRM Kennisdag CAO VO Driessen – Breda

20 sept  Roadshow DNA van Veranderen en Mobiliteit Driessen - Helmond

20 sept  HRM Kennisdag CAO VO Driessen - Arnhem

22 sept  HRM Kennisdag CAO VO Driessen - Helmond

27 sept  Roadshow DNA van Veranderen en Mobiliteit Driessen - Amsterdam

27 sept  HRM Kennisdag CAO PO Driessen - Helmond

Oktober

4 okt  Wet DBA ‘Van Kennis naar Controle’ Driessen - Arnhem

6 okt  HRM Kennisdag CAO PO Driessen - Amsterdam

11 okt  HRM Kennisdag CAO PO Driessen - Breda

11 okt  Wet DBA ‘Van Kennis naar Controle’ Driessen - Helmond

13 okt  PSA Kennisdag Driessen - Helmond

24 okt  Basiscursus CAR-UWO Driessen - Helmond

25 okt  HRM Kennisdag CAO PO Driessen - Den Haag

27 okt  HRM Kennisdag CAO PO Driessen - Groningen

31 okt  Basiscursus salarisadministratie binnen onderwijs (VO) Driessen - Utrecht

31 okt  Vervangingsbeleid voor het (bijzonder) PO Driessen - Helmond

November

1 nov  HRM Kennisdag CAO PO Driessen - Arnhem

3 nov  PSA Kennisdag Driessen - Amsterdam

3 nov  Werken aan morgen Driessen - Utrecht

7 nov  Basiscursus CAO VO (bijzonder onderwijs) Driessen - Arnhem

8 nov  Driessen Jaarcongres Driessen - Helmond

10 nov  Driessen Jaarcongres Driessen - Helmond

15 nov  Basiscursus CAO PO (bijzonder onderwijs) Driessen - Helmond

22 nov  Wet DBA ‘Van Kennis naar Controle’ Driessen - Zwolle

24 nov  Driessen Jaarcongres Driessen - Utrecht

28 nov  Workshop Recruitment 2.0 Driessen - Venlo

29 nov  Vervangingsbeleid voor het (bijzonder) PO Driessen - Zwolle

  Deze events zijn gratis bij te wonen         Aan deze opleidingen zijn kosten verbonden

http://www.driessen.nl/opleidingen
http://www.driessen.nl/agenda
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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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