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24
Woord vooraf
Het einde van het jaar is in zicht. Daar hoort even terug- 
en vooruitblikken wat mij betreft altijd bij. Mijn 
conclusie van het afgelopen jaar is dat ik vanuit  
persoonlijk perspectief heb ondervonden dat geluk 
en ongeluk heel dicht bij elkaar liggen. Ongeluk door 
iemand te moeten laten gaan waar je van houdt en 
geluk door een nieuw leven dat op komst is. Gelukkig 
dat dat laatste nu centraal staat, want op het moment 
dat u dit woord vooraf leest, geniet ik van mijn  
zwangerschapsverlof en hoop ik het jaar 2016 met 
een enorm groot geluksgevoel af te sluiten.

Ik weet uit ervaring dat ik me na een tijdje thuis nuttig 
te hebben gemaakt, er op een gegeven moment een 
tijd komt dat ik ook weer uit kijk om me weer met 
mijn werk te gaan bemoeien en mezelf hierin nuttig 
te maken. Je wereld wordt weer groter, iets betekenen 
voor anderen dan alleen je gezin, sociale contacten, 
plezier met collega’s, etc. Allemaal zaken die bijdragen 
aan (werk)geluk. En als privé dan mooi in balans is 
met werk ervaar je dit optimaal.

We gaan het jaar uit met een magazine dat in het 
teken staat van geluk. Een perfect thema om het jaar 
mee te kunnen eindigen. Overigens is het ook een 
prachtig thema om het jaar mee te beginnen, zo 
dachten wij bij Driessen. Begin februari brengen we 
er namelijk een publicatie over uit. Hierover hoort u 
binnenkort meer. Ik wens u via deze weg veel (werk)
geluk toe voor het nieuwe jaar!

LIEKE JANSEN
lieke.jansen@driessen.nl
Hoofdredacteur Driessen Persoonlijk 25
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Gelukkig
Gelukkig nieuwjaar! Dat is wat we elkaar rond de jaarwisseling  
altijd toewensen. Bij voorkeur met veel oliebollen, champagne, een 
staatslot en goede voornemens. Maar wat is een ‘gelukkig nieuwjaar’ 
eigenlijk? Dat ‘nieuwjaar’ begrijp ik, maar ‘gelukkig’ is een begrip 
dat moeilijker te duiden is. De meeste mensen hebben er wel een 
gevoel bij wat ‘geluk’ is, maar het onder woorden brengen daarvan 
is lastig. Voor mij zou geluk te definiëren zijn als een ‘subjectief  
gevoel van welbevinden’. En net als je denkt het te pakken te hebben, 
blijkt het gevoel van ‘geluk’ vluchtig te zijn; het ene moment is het 
er en het andere moment is het foetsie. 

Afgelopen jaar heb ik vaak het geluk gehad 
dat ik gelukkige momenten mee mocht 
maken. De kinderfeestjes van mijn dochters, 
de start van onze nieuwbouw op de Driessen 
Campus, een avondje ouderwets op stap 
met vrienden, een gewonnen aanbesteding 
of een heerlijke luierdag op vakantie...
allemaal van die momenten waar ik vooraf, 
tijdens of juist daarna erg gelukkig van word.

Is elkaar een gelukkig nieuwjaar toewensen 
dan eigenlijk niets anders dan elkaar een 
optelsom van gelukkige momenten toe-
wensen? Volgens mij niet. Het vreemde 
van geluk is dat als je aan mensen vraagt of 
ze gelukkig zijn met hun werk, relatie of 
leven ze vaak niet de gelukkige momenten 
bij elkaar optellen en de ongelukkige 
momenten ervan aftrekken. Men lijkt eerder 
een totaalbeeld voor zichzelf te schetsen, 
een soort van beleving over een langere 
periode, waarin het resultaat meer of minder 
kan zijn dan de som der (on)gelukkige delen. 
Mensen die iets heel naars meemaken (zoals 
het verlies van een dierbare) kunnen nog 
steeds hun leven als gelukkig ervaren, net 
als mensen die juist veel geluk hebben (zoals 
het winnen van de loterij) een ongelukkig 
leven kunnen ervaren.

Opvallend om te zien is dat in de jaarlijst 
van het World Economic Forum met de 

gelukkigste landen ter wereld, veel arme 
landen stukken hoger scoren dan rijke, 
welvarende landen. Wij Nederlanders zijn 
best een gelukkig volkje, want we staan 
ieder jaar in de wereldwijde top 10, maar hoe 
kan het dat we zeggen als volkje gelukkig 
te zijn, maar tegelijkertijd toch ontevreden 
blijken over van alles en nog wat en we 
ondanks dat we het beter hebben dan zo’n 
50 jaar geleden, toch massaal een knagend 
en onbestemd gevoel hebben over ons 
toekomstig geluk?

Zou dit wellicht te maken hebben met het 
fenomeen ‘loss aversion’? De angst om  
iets te verliezen wordt over het algemeen 
ervaren als een negatieve emotie die veel 
sterker gevoeld wordt dan de hoop om iets te 
winnen. En als je als landje objectief gezien 
jaar in, jaar uit meedraait in de wereldtop 
van het ervaren van geluk, dan kan de angst 
om dat kwijt te raken erg ongelukkig maken. 
Geldt dit ook voor (werk)geluk? 

Hoe meer je hebt en ervaart, hoe comforta-
beler je in je functie zit, hoe banger je wordt 
om het mogelijk kwijt te raken. Als je als 
mens, team of organisatie, iedere wedstrijd 
speelt om niet te verliezen in plaats van om 
te winnen, dan is er op den duur toch ook 
geen bal meer aan? Ik geloof erin dat geluk 
ontstaat door de gouden combinatie van 

purpose en pleasure. Of zoals Google stelt 
als motto voor hun medewerkers: ‘Do cool 
things that matter’. Dat is voor mijn gevoel 
de magische formule voor (werk)geluk.

Ik wens u, mede namens al mijn collega 
Drieskes een prachtig 2017, waarin u samen 
met veel plezier richting uw persoonlijke en 
professionele doelen werkt en ze vervolgens, 
net als ik met mijn eeuwige strijd tegen de 
kilootjes, juist niet allemaal behaalt. Heeft 
u namelijk in 2018 ook nog wat te wensen 
en doen, gelukkig!

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

Column
Jeroen Driessen



Zoek je op Google naar geluk, dan zie je het klavertje vier als afbeelding 
of symbool het meest terug. Maar waar staat het klavertje vier  
voor? Je mag namelijk van geluk spreken als je er een vindt tussen 
alle normale klavertjes met drie blaadjes, waar er miljoenen van te 
vinden zijn. De zeldzaamheid, maar ook de gedachte waar de blaadjes 
voor staan – hoop, vertrouwen, liefde en geluk - maakt het plantje 
tot een geluksbrenger.

Er zijn al jarenlang mensen, van filosofen, 
psychologen tot schrijvers, die de definitie 
van geluk proberen te ontrafelen. In dit 
magazine hebben wij vanuit verschillende 
hoeken gekeken naar dit thema. Ap 
Dijksterhuis, hoogleraar sociale psychologie, 
deed er jaren onderzoek naar en vertelt op 
de volgende pagina’s over zijn bevindingen. 
Ook geven wij als Driessen onze visie op het 
thema weer. Dit magazine geeft geen ant-
woord op de vraag ‘Hoe word ik gelukkig?’, 
maar zorgt hopelijk weer voor voldoende 
leesplezier waar u gelukkig van wordt.

PS:  Aan de gedrukte versie van dit magazine 
zijn vier ansichtkaarten toegevoegd die u 
zelf kunt bewaren ter inspiratie of per post 
kunt versturen naar iemand die u alle geluk 
toewenst. Veel plezier ermee!
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      De 
gelukszoeker

“ANDEREN 
GELUKKIG MAKEN 

IS DE MEEST 
EFFECTIEVE MANIER 

OM GELUKKIG  
TE WORDEN.”
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Er zijn zoveel definities van geluk in 
omloop. Hoe vat jij de definitie het 
liefste samen vanuit jouw optiek?
Ap Dijksterhuis: “Het is erg lastig om een 
mooie definitie te vinden. Je kunt het beter 
aan de hand van een omschrijving definiëren. 
Eigenlijk weten we heel goed wat het is, 
want mensen kunnen op een dag of een 
bepaald moment in hun leven middels een 
rapportcijfer goed antwoord geven op de 
vraag ‘Hoe gelukkig ben je?’. De uitspraak 
die voor mij de definitie van geluk omschrijft, 
die overigens niet wetenschappelijk onder-
bouwd is, maar wel mooi, is ‘Heel graag 
willen wat je al hebt’.”

U stelt dat we geluk voor een deel in 
eigen hand hebben… 
“De wetenschap laat zien dat verschillen  
in geluk in rijke, stabiele landen voor  
40% be paald wordt door genetische  
verschillen, 10% door omstandigheden 
(denk aan inkomen) en 50% door eigen 
keuzes die mensen maken.”

Wat bepaalt hoe gelukkig je bent?
Ap: “Anderen gelukkig maken is de meest 
effectieve manier om gelukkig te worden. 
Dat is een strategie van alle tijden. Maar er 
zijn meerdere manieren. Wanneer je  
bijvoorbeeld meer geld hebt dan je nodig 
hebt, kun je dat beter uitgeven aan ervaringen 
dan aan ‘spullen’. Probeer daarnaast het 

grootste deel van je vrije tijd actief door te 
brengen in plaats van passief. Probeer dingen 
te doen waarvoor je intrinsiek gemotiveerd 
wordt, bijvoorbeeld een leuke hobby.  
En wanneer je dat laatste in je werk kunt 
op nemen is dat helemaal mooi.”

Geluk zou volgens jou een 
schoolvak moeten zijn.  
Hoe zie je dit voor je?
Ap: “De reden hiervoor is vrij simpel. Ons 
doel is namelijk om gelukkig te zijn. Ieder 
mens wil dat. Wij weten er als wetenschap 
inmiddels zoveel van dat je het ook echt actief 
kunt nastreven. Het is bijna een gemiste kans 
dat we daar geen les over geven. Het is ook 
heel natuurlijk als je kijkt naar de oude 
Grieken, 2500 jaar geleden, toen de filosofie 
begon. Dat was de wetenschap van geluk: 
hoe krijg je een leven dat gelukkig maakt of 
voldoening geeft? Dat was eigenlijk geluks-
onderwijs, zo is het ooit begonnen. Ik zou 
zeggen haal dat weer terug, want we weten 
wat mensen moeten doen om gelukkiger te 
worden. Dat geldt ook voor verschillende 
leeftijdsgroepen. Er zijn al hele leuke les-
programma’s ontwikkeld. Een voorbeeld 
daarvan is de gelukskoffer, gericht op  
verschillende klassen op basisscholen. Op 
Middelbare Scholen en ook op onze Univer-
siteit in Nijmegen geven we lessen over 
geluk aan studenten van een jaar of 20. Dat 
geeft buitengewoon veel voldoening.”

Het meest gelukkig wordt hij van de jaarlijkse reizen met zijn vriendin en zoon door meer of minder exotische 
oorden. Maar ook van kleine dingen, zoals koken, wijn, whisky en een goed boek. Ap Dijksterhuis, 
hoogleraar Sociale psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, deed jarenlang onderzoek 
naar Geluk. Vorig jaar verscheen zijn meest recente boek ‘Op naar geluk. De psychologie van een fijn 
leven’. Tijd om Ap eens naar zijn bevindingen te vragen rondom dit thema. 

      De 
gelukszoeker

Geluk
Visie Expert



Waar is ons werkgeluk op gebaseerd?
Ap: “Werkgeluk leunt eigenlijk op twee 
verschillende pijlers: purpose (nut & zin-
geving, dat betekent dat je met iets goeds 
bezig bent) en plezier (lol hebben in wat je 
doet). Als die twee in balans zijn, dan ben 
je in je werk meestal gelukkig. Dat leunt 
weer op een aantal zaken. Eén aspect dat 
heel belangrijk is, als je in je werk iets doet 
dat anderen blij maakt en je die blijdschap 
voelt en krijgt, dan ben je over het algemeen 
heel gelukkig. 

In Londen werd bijvoorbeeld onderzoek 
gedaan naar werkgeluk onder verschillende 
beroepsgroepen en daaruit bleek dat onder 
andere kappers, loodgieters en bloemisten 
hoog scoorden. Dat zou je misschien niet 
verwachten, maar deze mensen zijn de hele 
dag bezig om mensen blij te maken. Daar 
word je zelf ook gelukkig van. Het gaat om 
gelukkig maken én het resultaat ervan zien. 

Een docent op een middelbare school levert 
een mooie bijdrage aan het geluk van jon-
geren van 15 of 16, alleen op dat moment 
tonen zij niet de dankbaarheid. Direct resul-
taat is belangrijk.

Werk en privé beïnvloeden elkaar enorm. 
Werk is een groot onderdeel van wat we 
doen. Je zou kunnen zeggen dat de invloed 
van werkgeluk op ‘algemeen’ geluk alleen 
nog maar groter wordt, omdat we veel meer 
keuzevrijheid hebben. Sommige mensen 
gingen vroeger ‘standaard’ hun vader ach-
terna de fabriek in. Moeders waren vaak 
huisvrouwen. Dan heeft het minder invloed, 
omdat mensen niet het gevoel hebben dat 
ze misschien iets anders moeten gaan doen. 
Wij zijn allemaal redelijk vrij in wat we doen, 
wij kunnen onze carrière tot op zekere 
hoogte zelf bepalen. Dan kun je af en toe 
ook denken: had ik ook niet dit of juist dat 
moeten doen? Dat maakt de invloed alleen 
nog maar groter.

Het tweede aspect is waargenomen auto-
nomie, het gevoel dat je een beetje kunt 
doen waar je zin in hebt. Iedereen weet dat 
als je werkt er ook wel eens zaken zijn waar 
je niet zo veel zin in hebt. Werken in een 
strakke hiërarchische organisatie, van 9 tot 
5 uur, met teveel deadlines, regelgeving, 
bureaucratie en vergaderingen die niet 
nodig zijn, zorgt voor aantasting van onze 
waargenomen autonomie en daarmee ook 
ons geluk.”

Hoe kijk jij aan tegen geluk op de 
politieke agenda?
Ap: “Vroeger was het idee dat als je als 
regering zorgde voor een goed draaiende 
economie, je daarmee ook het geluk van 
mensen verhoogde. In die tijd was dat waar, 
want als mensen arm zijn en ze worden iets 
rijker, dan worden ze ook gelukkiger. Nu 
zijn we dat punt al lang gepasseerd. De 
meeste Nederlanders hebben meer geld 
dan ze nodig hebben en als je ze nog meer 
geld geeft worden ze niet automatisch nog  
gelukkiger. Dat hele idee dat je met een 
goed draaiende economie (geld) mensen 
gelukkiger maakt klopt niet meer. Dan moet 
je het op een andere manier doen, door 
bijvoorbeeld goede zorg te bieden. Eigenlijk 
is de derde stap, na economie en zorg, geluk 
actief meenemen in maatregelen en wetten 
die daar echt een bijdrage aan leveren. Dat 
doen ze bijvoorbeeld in Scandinavische landen 
beter dan hier, denk aan ouderschapsverlof. 
In verschillende verkiezingsprogramma’s  
zie je terugkomen dat er gepleit wordt dat  
we moeten beschermen wat wij typisch 
Nederlands vinden, onze normen en waarden. 
Uiteindelijk zorgt dat ook voor meer geluk. 
De dingen die Nederland zo leuk maken 
moeten we niet laten verwateren. Dan leven 
we in Nederland nog lang en gelukkig.”

LIEKE JANSEN
lieke.jansen@driessen.nl
communicatieadviseur
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“WERK 
EN PRIVÉ 

BEÏNVLOEDEN 
ELKAAR 
ENORM” 

Benieuwd naar het boek over geluk van Ap Dijksterhuis? Wij geven vijf  
exemplaren weg! Kans maken? Stuur een e-mail o.v.v. ‘Boek Ap Dijksterhuis’ 
naar communicatie@driessen.nl. Deelnemen kan tot 1 februari 2017. De winnaars 
ontvangen persoonlijk bericht.

Maak kans op het boek 
‘Op naar geluk. De psychologie  
van een fijn leven.’



(On)gelukkig?

De grote meerderheid, 87% van de 

Nederlandse volwassenen, zegt gelukkig

 te zijn. Slechts een kleine groep van 
3% vindt zichzelf ongelukkig. 

De overige 10% is niet gelukkig 

en niet ongelukkig.

Bruto Nationaal Geluk

De welvaart van een land wordt 

gemeten aan de hand van het 

Bruto Nationaal Inkomen: 

hoeveel geld is er in een jaar 

verdiend. Maar waar het echt 

om gaat, vinden ze in 
Bhutan, is niet hoe rijk, 

maar hoe gelukkig een land is. 

Sinds 1972 is het beleid van de 

regering gericht op het zo 

gelukkig mogelijk maken van 

de bevolking en wordt jaarlijks 

het Bruto Nationaal Geluk 

gemeten.

Happyholic

Een happyholic is iemand die op zoek 

is naar geluk en zingeving in het werk. 

Iemand die op zoek is naar ‘meer’, 

naar iets ‘groters’, naar iets dat niet 

met materiële voorzieningen te 

bevredigen valt. Itamar Sharon schreef er 

een boek over: ‘Happyholics’. 

Leidinggeven aan mensen die het 

niet doen voor de poen’.

Gelukkigste dag
20 Maart is uitgeroepen 

tot International Day of 
Happiness.

Maakt geld gelukkig?
Armoede maakt erg ongelukkig, 

daar is geen twijfel over mogelijk, 

maar zodra je inkomen boven de 

15.000 euro per jaar uitkomt, levert 

meer geld steeds minder extra geluk op. 

Vanaf dat punt zijn goede relaties, 

zingeving en karakter belangrijker.

Gelukkig hebben 
we de fiets!
Volgens National Geographic zijn wij 

Nederlanders zo gelukkig, omdat we 

van alle landen het meest actief (!) 

zijn en overal op de fiets naar toe 

kunnen. Onthoud die maar voor als 

je de volgende keer met tegenzin 

naar je werk fietst!

Chief Happiness 
Officer?

Het vergroten van plezier op 
het werk. Dat is wat een 
Chief Happiness Officer 

mogelijk moet zien te 
maken. In Nederland zien 
ook steeds meer bedrijven 
dat investeren in geluk op 
het werk positief uitpakt. 

Maar of daar ook een aparte 
functie voor in het leven 
moet worden geroepen, 

daar verschillen de 
meningen nog over. 

Happy!
Happy, de internationale wereldhit van Pharrell Williams 

die verscheen in 2013, groeide uit tot het meest succesvolle 

nummer in de geschiedenis van de Nederlandse Top 40.

Geluk in de lift
Slechts drie dagen per week 20 minuten 

matig, intensief bewegen verhoogt je 

geluk met 10 tot 20%.

maart
20

GELUKSWEETJES



Geluk

Om aan dit onderwerp te beginnen leek me erg gemakkelijk. Binnen Driessen is geluk (of tevredenheid) 
van onze (flexibele) collega’s en klanten namelijk één van de belangrijkste dingen waar we voor werken. 
Maar op het moment dat ik ging zitten voor dit verhaal, stelde ik mezelf de vraag: wat is geluk eigenlijk? 
Het bleek lastiger om die vraag te beantwoorden dan ik vooraf dacht. Dus heb ik de hulp van enkele 
collega’s ingeschakeld en veel verschillende antwoorden gekregen...

Visie Driessen
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Happy  
employees  

make happy  
customers

In alle antwoorden kwamen zaken als blijd-
schap, positiviteit, ontspanning en sociale 
contacten voor. Er werden voorbeelden van 
de gelukkigste persoonlijke momenten 
genoemd, bepaalde hoogtepunten in een 
mensenleven, zoals je trouwdag of de 
geboorte van je kinderen. Maar ook fijne 
vakanties, een lange zomeravond op het 
terras of je favoriete voetbalclub die de 
beker wint. 

Op de vraag wat professioneel geluk of 
werkgeluk is, werd vaak het woord “tevre-
denheid” genoemd. Mijn vervolgvraag was: 
Is dat gelijk aan geluk? Het antwoord is 
steeds “nee”, met een heleboel aanvullin-
gen: geluk is ook samenwerken, resultaten 
boeken, iets doen voor anderen, elke dag 
leren, bijdragen aan doelstellingen, ruimte 



om zelf keuzes te maken en dingen vorm te 
geven, waardering krijgen, jezelf ontwikke-
len, jezelf zijn, talenten benutten, etc. Al deze 
zaken spelen dus een rol in het werkgeluk 
van mijn collega’s. 

Het effect van (werk)geluk  
op prestaties
Binnen Driessen wordt de uitspraak “tevre-
den medewerkers zorgen voor tevreden 
klanten” bijna dagelijks gebruikt, want daar 
geloven wij in. Wanneer onze medewerkers 
gelukkig zijn, gaan zij met plezier naar hun 
werk en daardoor zijn hun prestaties beter. 
En dat is uiteraard goed voor de klanttevre-
denheid. Het is al jaren bekend dat tevreden 
en betrokken medewerkers zorgen voor 
betere prestaties van een organisatie. Niet 
voor niets meten veel organisaties de mede-
werkerstevredenheid. In dergelijke onder-
zoeken wordt er op verschillende elementen 
gemeten hoe tevreden medewerkers zijn 
over allerlei onderwerpen. Met de aan-
dachtspunten die daar uitkomen kan de 
organisatie aan de slag om tot verbeteringen 
te komen. Hierbij gaat het vaak over vrij 
technische elementen, zoals het verduide-
lijken van beleid, aanpassingen in de com-
municatie en arbeidsvoorwaarden. 

Beïnvloeden van werkgeluk
Nu is de vraag aan welke “knoppen” je moet 
draaien om het werkgeluk te optimaliseren 
en zo dan ook de beste prestaties te krijgen. 
Hiervoor biedt de piramide die Maslow 
heeft gemaakt van zijn theorie over de moti-
vatie van mensen, een overzichtelijk schema. 
 
Onderaan in de piramide staan de primaire 
behoeften slapen, eten en drinken als een 
soort fundament. Daarna volgen de behoef-
ten aan veiligheid en zekerheid, de behoefte 
aan sociaal contact, behoefte aan waarde-
ring en erkenning en tot slot bovenaan in 

de piramide zelfontplooiing. Met betrekking 
tot werkgeluk is er een verband te zien 
tussen het voorzien in de behoeften op 
hoger niveau in de piramide en het werk-
geluk dat medewerkers ervaren. 

De primaire behoeften en veiligheid en 
zekerheid zijn factoren die werkgeluk op 
een negatieve manier beïnvloeden indien 
deze onvoldoende zijn geborgd. Een gevoel 
van onveiligheid tijdens het werk of bij-
voorbeeld onzekerheid tijdens een reorga-
nisatietraject doen sterk afbreuk aan 
werkgeluk. Deze zaken zijn hygiëne facto-
ren die de basis vormen voor de overige 
behoeften uit de piramide. Het is daarom 
belangrijk dat deze goed geregeld zijn. 
Vandaar dat een veilige, gezonde werkplek, 
een helder contract en tijdige salarisbetaling 
belangrijk zijn. 

Tussen het mogelijk maken van sociaal 
contact met collega’s en werkgeluk is wel 
een duidelijk verband te leggen. Mensen 
hebben contacten met anderen nodig en 
aangezien je elke week behoorlijk wat  
uren besteedt op je werk, is het fijn als je  
leuke collega’s hebt waarmee je zaken kan  
delen, zowel professioneel als persoonlijk.  
Het stimuleren en faciliteren hiervan door 
de werkgever, zal gelukkigere collega’s 
opleveren.

Daarnaast is het fijn om te weten dat het 
werk dat je doet ook echt ertoe doet en dat 
je ergens aan bijdraagt. Erkenning en (zelf)
waardering gaan niet (alleen) over geld, 
maar vooral over zaken als respect en ver-
trouwen krijgen, jezelf kunnen zijn en een 
bepaalde vrijheid ervaren om vorm te geven 
aan je werk. Dus vier de successen met 
elkaar, geef medewerkers de ruimte om 
eigen invulling te geven aan elementen in 
het werk en het werkgeluk zal toenemen.

De top van de piramide is zelfontplooiing. 
Hierbij draait het om de persoonlijke ont-
wikkeling van mensen. Kun je het beste uit 
jezelf halen zonder hulp, je talenten ten 
volle benutten en kun je je in je werk ook 
nog eens focussen op dat waar je goed in 
bent? Dat zal ertoe leiden dat je waarschijn-
lijk optimaal werkgeluk ervaart! 

Na deze theoretische verdieping in geluk, 
realiseer ik me nog beter dat ik heel veel 
geluk heb om samen met een heleboel leuke 
collega’s dagelijks bij te kunnen dragen aan 
het (werk)geluk van anderen. Daar word 
ik nou echt gelukkig van! 

DRS. MARIJE DE GREEF
marije.degreef@driessen.nl
manager corporate HRM 
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“VIER 
SUCCESSEN  

MET ELKAAR 
EN GEEF 

MEDEWERKERS 
DE RUIMTE 

VOOR EIGEN 
INVULLING AAN 

ELEMENTEN  
IN HUN  
WERK“

Zelf - 
ontplooiing

Behoefte aan  
waardering en erkenning

Behoefte aan sociaal contact

Behoefte aan veiligheid en zekerheid

Lichamelijke behoeften
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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

Hujambo 
(Hallo vriend) rafiki,

Volgens mij is het fout gegaan toen jullie 
stopten met elke nacht een nieuw nest te 
bouwen en ervoor kozen om altijd weer in 
hetzelfde nest te gaan slapen. Jullie zijn de 
enige apen die dat doen en ook de enige apen 
die vlooien en luizen hebben, viezeriken. 
Ja, ik weet dat jullie ons plukken in de haren 
‘vlooien’ noemen, maar dat doen wij omdat 
het een lekker gevoel geeft en niet vanwege 
de beestjes. 

Maar het ergste is dat een nest opeens niet 
meer groot genoeg is en jullie een nest willen 
dat groter is dan dat van de buurvrouw. Of 
nog erger, de vrouwen bouwen zelf hun 
nest niet meer, maar zoeken mannen uit op 
basis van hoe groot het nest is. Wat is er 
toch mis met jullie? Jullie zijn de enige apen 
die meer tijd van de dag besteden aan het 
onderhouden en het uitbreiden van het nest, 
dan dat jullie erin slapen.

Misschien is het ook wel fout gegaan toen 
jullie een vel over dat naakte lijf aantrokken: 
niet om je te beschermen tegen de kou, maar 
om er mooier uit te zien dan de buurman. 
Natuurlijk pronk ik ook met mijn lijfje en is 
de natuur mij erg goed gezind. Maar waarom 

zou ik een spiegel nodig hebben om te 
kijken hoe ik eruitzie? Waarom zou ik 
jaloers naar de vacht van mijn buurvrouw 
kijken of er alles aan doen om met een  
versierd vel rond te lopen dat mooier is dan 
dat van haar? Het gaat er toch om wat eronder 
zit? En om eerlijk te zijn, de mannen hier 
kijken echt niet naar mijn vacht, haha. 

Maar ja, toen jullie eten zijn gaan koken is 
het ook niet beter gegaan. Welke aap gaat 
in het territorium en nest van een ander eten 
zonder dat het gratis is? Jullie willen zoveel 
vreemd eten dat jullie meer tijd bezig zijn 
om alles te verzamelen en klaar te maken, 
dan dat je bezig bent met eten. Als je 
gewoon je arm zou uitstrekken om in je 
mond te stoppen wat beschikbaar is, zou je 
veel meer tijd hebben om met een volle buik 
te genieten. Ik hoorde dat sommigen van 
jullie uit vermaak zelfs kijken naar anderen, 
hoe die eten klaarmaken. Ik zou ook depres-
sief worden als ik alleen maar zou mogen 
kijken naar anderen die bezig zijn met eten. 
Wat is er leuk aan het kijken naar eten dat 
je niet in je mond kunt proppen?

Ach muzungu, ik snap dat jullie soms onge-
lukkig zijn, maar als je nu eens wat meer 
geniet van alles wat je van nature hebt en 
binnen een armlengte afstand is, dan gaat 
het een stuk gemakkelijker. En als jullie nu 
eens stoppen met zeuren over alles wat je 
ongelukkig maakt, ontdek je dat je de 
meeste dagen van het jaar gelukkig bent.

Hakuna Matata Rafiki
DRIESJE

Wat zijn jullie toch een stelletje druktemakers. Ik weet niet  
waar het fout is gegaan, maar jullie hebben ergens de verkeerde 
afslag genomen. 

C
la

ire
 Pijn

enburg
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HRM Barometer 2016-2017
De toekomst van HRM in de publieke sector voorspellen kan niemand. Ook wij niet. 
Maar we wagen wel een poging. Met een uitgebreid en representatief onderzoek van 
Kantar TNS, aangevuld met de visie van HRM-experts. De HRM Barometer van Driessen 
gaat verder dan een benchmark. Zo weet u waar u de komende tijd op in kunt zetten. 

Vraag de HRM Barometer kosteloos aan via www.driessen.nl/hrmbarometer. 

En de genomineerden zijn…
November stond in het teken van feestelijke uitreikingen. Naast onze organisatie, zijn diverse collega’s 
genomineerd voor verschillende prijzen en awards. Op het moment dat dit magazine bij de drukker ligt 
zal bekend worden gemaakt of er enkele titels in de wacht zijn gesleept. Hoe dan ook zijn wij trots op 
het feit dat we deze finaleplaatsen hebben bereikt.

Verkiezing Intercedent 
van het jaar

Claire Pijnenburg en Gabri Bonants, 
beide werkzaam als intercedent, zijn 

genomineerd voor de titel interce-
dent van het jaar. Na de voorrondes 
met een kennisquiz, telefonisch 
assessment en een persoonlijk film-

pje, werd bekend dat zij beiden tot 
de laatste 10 finalisten behoren!

FD Gazellen
Trots zijn wij op het feit dat we wederom 
zijn uitgeroepen tot FD Gazelle en daarmee 
tot een van de snelst groeiende bedrijven 
van Nederland behoren.

HR Talent of the Year
Collega Ellen van Otterdijk vertegenwoor-
digt als HRM-adviseur bij Driessen 
dagelijks de flexibele medewerker. 
Een plek in de halve finale van de 
verkiezing HR Talent of the Year staat 
in ieder geval op haar naam. Of Ellen 
de vakjuryprijs of publieksprijs in  
de wacht heeft gesleept is bij het  
uitkomen van dit magazine bekend.

C
la

ire
 Pijn

enburg

G
ab

ri 
Bonants

Ellen van Otterdijk



Binnen het HRM-vakgebied zijn er weinig thema’s waarover de afgelopen tijd zo veel is geschreven als 
duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid behoort natuurlijk ‘gewoon’ tot goed werkgeverschap, 
maar het is wel duidelijk dat het wegvallen van vroegpensioenregelingen en het opschuiven van de 
pensioengerechtigde leeftijd een steentje hebben bijgedragen aan de grote belangstelling voor dit thema.

Driessen heeft samen met Kantar TNS (voor-
heen TNS Nipo) een onderzoek uitgevoerd 
onder 450 HRM’ers in de publieke sector, 
waaruit blijkt dat duurzame inzetbaarheid 
voor een kwart van de respondenten het 
belangrijkste thema is de komende jaren. 

Ontwikkeling en mobiliteit  
belangrijke aandachtsgebieden
Ontwikkeling en mobiliteit nemen een 
centrale positie in bij het thema duurzame 
inzetbaarheid. Toch denkt slechts 46% dat 
hun organisatie voldoende investeert  
in ontwikkeling van medewerkers. In de 
culturele sector is dit slechts 33%. In het 
onderwijs een stuk hoger, namelijk 54%. 
Mobiliteit daarentegen wordt in 66% van 
de overheidsorganisaties gestimuleerd.

De gemiddelde leeftijd van medewerkers 
neemt toe. In de publieke sector gaat dit 
nog net iets sneller dan in andere sectoren. 
Volgens 60% van de HRM’ers krijgen deze 
medewerkers dezelfde kansen in de orga - 

ni satie als jongere medewerkers. Geen 
overtuigende cijfers, zeker niet in de over-
heid met slechts 53%. Reden wellicht om 
juist hier te starten met het generatiepact. 
Maar leidt het generatiepact tot verjonging? 
Hiervan is slechts 37% overtuigd. 26% denkt 
van niet en de rest twijfelt. 

Aandacht voor leefstijl gaat een 
enorme vlucht nemen
Duurzame inzetbaarheid is een container-
begrip: bijna alles wat je onder goed werk-
geverschap kunt verstaan kun je wel onder- 
brengen bij duurzame inzetbaarheid. Voor 
de toekomst verwachten we echter dat één 
onderdeel een grote vlucht gaat nemen: 
vitaliteit, en dan met name de leefstijlcom-
ponent hierin.

Bij vitaliteit hebben we het over levensener-
gie, over lekker in je vel zitten. Bij vitaliteit 
is de fysieke energie de basis: je voelt je 
beter wanneer je in een gezond lijf zit. 
Daarnaast spelen emotionele en mentale 

(veer)kracht een rol: hoe ga je om met 
tegenslagen, kun je goed tegen stress en ben 
je in staat om je goed te ontspannen? In een 
organisatie-medewerkerrelatie is er nog een 
belangrijke vitaliteitsbron: goed werkge-
verschap. Werkplezier, werkzekerheid, fijne 
collega’s, waardering en ontwikkelmoge-
lijkheden zijn hierbij sleutelwoorden.

Vitaliteit en leefstijl
belangrijkste pijlers 

duurzame inzetbaarheid

“BIJ VITALITEIT 
IS DE FYSIEKE 

ENERGIE DE BASIS: 
JE VOELT JE BETER  

WANNEER JE  
IN EEN GEZOND 

LIJF ZIT”
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Vier redenen waarom organisaties zich gaan richten op leefstijl
Om vier redenen verwachten wij dat aandacht voor leefstijl een vlucht gaat nemen:

 - Vanwege het opschuiven van de  
pensioenleeftijd blijven medewerkers 
langer bij een organisatie werken. 
Organisaties zijn dus nog meer dan 
voorheen gebaat bij medewerkers die 
er een leefstijl op nahouden die leidt 
tot vitaliteit.

 - Bij bezuinigingen, die toch nog steeds 
aan de orde zijn in de publieke sector, 
moet met minder mensen hetzelfde 
werk worden gedaan. Organisaties 
zijn hierdoor afhankelijker van een 
kleinere groep mensen. Medewerkers 

die er een gezonde leefstijl op nahouden 
zijn vitaler en presteren beter.

 - De ‘reguliere’ HRM-instrumenten 
voor duurzame inzetbaarheid worden 
al benut. Beïnvloeding van de leefstijl 
is nog een van de gebieden waarop 
winst te behalen valt. Het is lange tijd 
een ‘no-go area’ geweest voor 
organisaties.

 - De tijdgeest is ernaar: de laatste jaren 
is er een toenemende belangstelling 
voor bewegen en gezonde voeding. 

We zien dat bij onszelf en de collega’s 
om ons heen, die met een flesje  
water en een komkommer de dag  
door komen, maar we zien het ook  
in marktonderzoek. Zo rapporteert  
de Rabobank in haar Cijfers en trends 
fitnesscentra 2015 het volgende:  
‘De vraag naar sportbegeleiding, 
bewegings- en voedingsadviezen  
zal toenemen, mede ingegeven  
door het feit dat de medewerker  
meer moet betalen aan zijn eigen 
gezondheid en dus gezonder zal  
willen gaan leven.’

Leefstijl bevindt zich in privésfeer 
van medewerkers
De toenemende belangstelling van organi-
saties voor de leefstijl van hun medewerkers 
vinden wij een goede trend. Gezonde 
medewerkers presteren beter en organisaties 
die een gezonde leefstijl stimuleren en 
faciliteren, vergroten hun aantrekkelijkheid 
als werkgever. De kunst is alleen om er niet 
in door te slaan. Leefstijl bevindt zich namelijk 
in de privésfeer van medewerkers. De toon 
en aanpak moeten hier dan ook op worden 
aangepast. Medewerkers niet verplichten, 
maar adviseren en ondersteunen. Een orga-
nisatie mag slechts dwingende instructies 
aan een medewerker geven, wanneer de 
leefstijl een dusdanige invloed heeft op  
het functioneren van de medewerker dat 
deze niet meer naar de vereisten van de 
organisatie zijn functie kan uitoefenen.

Slechts 16% van de HRM’ers in de overheid 
vindt dat werkgevers zich niet actief moeten 
bemoeien met de gezondheid van de mede-
werkers. Een overgrote meerderheid van 
61% vindt van wel. Gezondheid kent natuur-
lijk verschillende factoren. Het beïnvloedbare 

deel van fysieke gezondheid zit voor een 
belangrijk deel in gezonde voeding en 
beweging. Zowel het stimuleren van gezond 
eten als bewegen, kan op enthousiasme 
rekenen onder HRM’ers. Het aanmoedigen 
van gezond eten op de werkvloer vindt maar 
liefst 75% van de respondenten een verant-
woordelijkheid van de werkgever. Slechts 
8% vindt van niet. 80% wil graag beweging 
stimuleren. Als het gaat over gezondheid 
van de medewerkers, is er direct een aan-
knopingspunt voor werkgevers waar ze op 
kunnen letten: overwerk. Dit is volgens de 
grote meerderheid van 74% slecht voor 
medewerkers. Over kortere werkdagen zijn 
HRM’ers verdeeld. Slechts 34% denkt dat 
dit leidt tot minder verzuim, 27% denkt van 
niet en de rest weet het niet.

Hoera voor BRAVO!
Zeg je leefstijl, dan zeg je BRAVO. BRAVO 
staat voor Bewegen, Roken, Alcohol, 
Voeding en Ontspanning. Het zijn de ter-
reinen waarop organisaties bewustwording 
bij medewerkers teweeg kunnen brengen 
én faciliteiten kunnen bieden. Een greep 
uit de mogelijkheden: gezondere keuzes in 

de kantine, hardloopclinics, korting op een 
fitnessabonnement, bijdragen in kosten van 
stoppen met roken, alcoholvrij bier op de 
vrijdagmiddagborrel, budget voor voedings-
adviezen, regelmatige healthchecks, intra-
netpagina met BRAVO-tips, etc. Maar het 
allerbelangrijkste is natuurlijk dat je als 
organisatie gewoon een fijne werkgever 
bent. Dan is de aandacht voor de leefstijl van 
de medewerkers de slagroom op de taart.

JULES MAUSSEN
jules.maussen@driessen.nl
senior HRM-consultant

Meer lezen?
Het complete onderzoek 
is gepubliceerd in de HRM 
Barometer 2016-2017. 

Deze is gratis aan te vragen via 
www.driessen.nl/hrmbarometer.
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Voor iedereen betekent geluk iets anders. Geluk kan in hele grote of in hele kleine dingen zitten. Denk 
bijvoorbeeld aan het halen van je eerste zwemdiploma, het behalen van je schooldiploma of het vinden 
van je droombaan. Hoewel het voor velen een cliché is, zit voor de meeste mensen het geluk in het 
hebben van een (gezond) gezin. Dit is voor Daniel Roos, oprichter van JINC, niet anders. Toch haalt hij 
ook ontzettend veel geluk uit zijn organisatie en het werk dat ze verrichten. “Als je jongeren hun talenten 
kunt laten verzilveren, dan maakt dat ze gelukkig.”

 Talentvolle jongeren 
verdienen eerlijke kans  
op de arbeidsmarkt

Ontstaan van JINC
JINC is 13 jaar geleden in Amsterdam opge-
richt door Daniël Roos. Toen werd het nog 
Campus Nieuw West genoemd en was 
voor namelijk actief in Amsterdam Nieuw 
West. Daar vond op dat moment een grote 
stedelijke vernieuwingsoperatie plaats 
vanwege het eenzijdige woningaanbod, het 

achterstallig onderhoud aan de openbare 
ruimte, de sociale problematiek en een hoog 
aantal langdurig werklozen. Deze vernieuw- 
ingsoperatie vroeg om nieuwe en onortho-
doxe ideeën. Om dit te genereren werd een 
tijdelijke economische Ontwikkelings raad 
ingesteld. Deze stelde voor om ‘Campus 
Nieuw West’ te ontwikkelen. Dit werd een 

proeftuin voor spelen, leren en ondernemen 
om jongeren spelenderwijs, inspirerend en 
stimulerend kennis te laten maken met 
economie en werk. Daniël, op dat moment 
werkzaam bij Adviesbureau Andersson 
Elffers Felix, werd gevraagd om een haal-
baarheidsonderzoek uit te voeren naar 
Campus Nieuw West en werkte de formule 
(spelen, leren en ondernemen) verder uit. 
Hij wilde meer dan alleen een advies schrij-
ven en werd zo enthousiast over dit project, 
dat hij besloot om Campus Nieuw West 
verder op te gaan zetten.

JINC-leerlijn
Sinds 2009 is de naam Campus Nieuw West 
veranderd in JINC. De visie van JINC is dat elk 
kind een eerlijke kans op de arbeidsmarkt 
hoort te krijgen, ook als het opgroeit in een 
omgeving met een sociaaleconomische 
achterstand. Deze jongeren missen vaak 



voorbeelden en rolmodellen in hun omgeving 
om zich aan op te trekken. Hierdoor komen 
ze lastig tot het maken van een juiste  
studiekeuze of ronden hun stage niet af door 
een gebrek aan de juiste vaardigheden. JINC 
helpt deze jongeren van 8 tot 16 jaar op weg 
met een programma, genaamd de JINC-
leerlijn. Dit programma wordt aangeboden 
op basisscholen en vmbo-scholen en is 
opgenomen in het onderwijsprogramma. 
De leerlingen worden geholpen bij hun 
taalontwikkeling, beroepsoriëntatie en het 
verwerven van sociale vaardigheden. 
Gedurende een periode van 8 jaar zijn er 
diverse ontmoetingen en contactmomenten. 
Hierdoor is JINC in staat om vele jongeren 
te spreken en te begeleiden. Op dit moment 
kunnen ze bij 1.000 jongeren in de week 
het verschil maken.

Samenwerking met het bedrijfsleven
Het bijzondere aan de organisatie is, dat ze 
niet afhankelijk zijn van subsidies. Hierdoor 
is er sprake van continuïteit en kunnen ze 
jaarlijks datgene uitvoeren wat ze ook 
belangrijk vinden. Dat is namelijk het op 
weg helpen van jongeren naar een goede 
start op de arbeidsmarkt. Dit kunnen ze niet 
zonder hulp van bedrijven. JINC wordt 
gefinancierd door ongeveer 300 organisaties 
uit het bedrijfsleven. Tegelijkertijd vragen ze 
aan deze organisaties om hun medewerkers 
beschikbaar te stellen als trainer of coach 
voor deze leerlingen. Driessen is inmiddels 
2 jaar partner van JINC. In de afgelopen jaren 
hebben wij ons steentje bijgedragen door 
het geven van sollicitatietrainingen aan 

jongeren. Dit jaar gaan wij een aantal jonge-
ren coachen om ze te helpen bij het maken 
van een keuze voor een vervolgopleiding.

Talenten laten verzilveren
Daniël is trots op het verschil dat ze kunnen 
maken als organisatie. Ze verkopen precies 
datgene wat ze beloven. Niet meer en niet 
minder. “Daarbij is het bijzonder dat we dit 
met het bedrijfsleven kunnen doen.” Door 
de JINC–leerlijn merken ze dat de kinderen 
verder komen. Wanneer kinderen geen 
rolmodel hebben, is het voor hen ook lastig 
om bepaalde keuzes te maken. Wat zijn mijn 
talenten, waar wil ik naar toe in mijn leven en 
hoe bereik ik dit? Een organisatie als JINC is 
hierin onmisbaar. Op dit moment is JINC 
gevestigd op 13 locaties in het land en hebben 
ze in 2015 hier ruim 40.000 jongeren mee 
weten te bereiken. De droom van Daniël is 
om straks in de 25 grootste gemeenten van 
het land te zitten. Hiermee houdt voor hem 
de droom nog niet op. Hij zou JINC graag 
internationaal willen maken door bijvoor-
beeld ook in Amerika, Frankrijk of Engeland 
jongeren te helpen en hen het geluk te geven 
waar ze recht op hebben. “Eerst maar eens 
zorgen dat we dit in Nederland realiseren, 
daarna kunnen we weer verder kijken.”

ERIK VAN DER HEIJDE MSC
erik.vanderheide@driessen.nl
locatiemanager Amsterdam 
& Den Haag  

“JINC HELPT 
JONGEREN  

OP WEG NAAR 
EEN GOEDE 

START OP 
DE ARBEIDS-

MARKT”
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Burgemeester en declaratie  
tolgelden
In onze gemeente is een nieuwe burgemeester 
benoemd. Hij is nog niet woonachtig in de 
gemeente. Conform de rechtspositieregeling 
heeft hij recht op een vergoeding woon-werk-
verkeer van €0,15 per km. Hij moet dagelijks tol 
betalen. Dienen wij de deze tolgelden apart te 
vergoeden?

Deze kosten mogen uit rechtspositioneel oogpunt niet 
afzonderlijk aan de burgemeester worden vergoed. 
Daarvoor is geen bepaling opgenomen in het rechts-
positiebesluit burgemeesters.

Waarnemingstoelage

Een ambtenaar gaat een hogere functie geheel  
waarnemen. Hoe bepalen we de hoogte van de 
waarnemingstoelage?

Bij de bepaling van de hoogte van de toelage gaat u uit van de 
situatie dat de medewerker op hetzelfde niveau wordt beloond 
indien hij in de -hogere- waar te nemen functie zou zijn benoemd. 
Voor een juiste bepaling van de toelage moet de ambtenaar 
volgens de bij u geldende regels – fictief – worden ingeschaald 
in de functieschaal van de waar te nemen functie.

Het verschil tussen het salaris be ho-
rende bij de fictieve inschaling in 
de hogere waar te nemen functie en 
het salaris van zijn oorspronkelijke 
functie wordt als waarnemingstoe-
lage uitgekeerd. 

Helpdesk HRM
Vraag & antwoord

Afschaffen fiscale aftrek scholingskosten

Ik heb gehoord dat de aftrek van scholingsuitgaven wordt afgeschaft.  
Klopt dat?

In het wetsvoorstel “Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing” is opge-
nomen om de fiscale aftrek van scholingsuitgaven per 1 januari 2018 af te schaffen. De 
fiscale aftrek voor scholingsuitgaven is een regeling waarbij een medewerker kosten 
voor een opleiding of een studie, gericht op een (toekomstig) beroep, onder voorwaarden 
kan aftrekken op zijn of haar inkomen als fiscale aftrekpost. Het wetsvoorstel is in 
behandeling bij de Tweede Kamer en maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2017.



contract

werk

Heeft u een vraag 
voor de Helpdesk 
HRM? 

Neem contact op via 
helpdesk@driessen.nl.

Dansdocente en Individueel Keuzebudget

Gelden voor dansdocenten andere regels voor de opbouw van het 
Individueel Keuzebudget?
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OR-lid en tijdelijke urenuitbreiding 

Een medewerker is benoemd tot lid van de OR en heeft daarvoor een tijdelijke urenuitbreiding gekregen. Weten 
jullie of deze urenuitbreiding meetelt in de keten van 2 jaar of maximaal 3 tijdelijke urenuitbreidingen, waarna 
recht bestaat op een vaste aanstelling voor deze uren? Er staat me ergens bij dat een urenuitbreiding in verband 
met toetreding tot de OR daarbij niet meetelt.

In artikel 8:12 CAR-UWO is de gelijke behandeling van een tijdelijke urenuitbreiding met een tijdelijke aanstelling vastgelegd. 
Daarmee is de ketenbepaling in artikel 2:4 CAR-UWO ook van toepassing op elkaar opvolgende urenuitbreidingen. Het maakt 
daarbij niet uit welke reden aan de tijdelijke urenuitbreiding ten grondslag ligt. 

De enige oplossing voor het bekende probleem voor een langer dan 2 jaar zittend OR-lid 
is om de OR-werkzaamheden binnen het bestaande vaste dienstverband te laten verrichten. 
Dit kan wanneer de leidinggevende van het OR-lid een deel van de reguliere functietaken 
die overeen komen verdeelt over de andere collega’s op de afdeling. Is dit niet mogelijk 
dan is een tijdelijke (interne) vacature ook een optie om het ontbrekende deel van de 
functietaken van het OR-lid in te vullen.

Ja. Het kan zo zijn dat aan een dansdocente een verplichte periode vakantieverlof 
wordt opgelegd, omdat zij tijdens schoolvakanties geen werkzaamheden kan 
verrichten. Een van de bronnen van het IKB is het financiële equivalent van 14,4 
bovenwettelijke vakantie-uren. Voor medewerkers in de Kunsteducatie, waaronder 

dansdocenten voor wie 
een verplichte vrije peri-
ode geldt, is deze bron 
uitgezonderd van het IKB. 
Zij houdt dus haar recht op 
vakantieverlof en er wordt 
geen 0,8% van het salaris 
toegevoegd als bron aan 
het IKB.



          Robotisering in de zorg: 
      een droom die 
        werkelijkheid wordt? 

Verpleeg- en verzorgingstehuizen staan voor grote uitdagingen. 
Denk hierbij aan de vergrijzing in Nederland, maar ook aan de 
bezuinigingen binnen de zorgsector. Daarnaast is de kwaliteit van 
zorg een belangrijk aandachtspunt dat niet op de agenda van het 
management zal ontbreken.

De toenemende vraag naar zorg gaat 
gepaard met bezuinigingen en verwachte 
personeelstekorten binnen verpleeg- en 
verzorgingstehuizen. Deze ontwikkelingen 
hebben tevens gevolgen voor de huidige 
zorgprofessionals. Naar verwachting zal de 
werkdruk de komende jaren verder oplopen 
als er geen interventies worden ingezet. 
Het werkgeluk van de medewerkers mag 
echter niet ten koste gaan van de maatschap-
pelijke ontwikkelingen. Hoe kunnen robots 
enerzijds bijdragen aan de zorg voor cliënten 
en anderzijds het werkgeluk van zorgpro-
fessionals bevorderen? In de samenleving 
wordt veel gesproken over deze vraag. 
Verschillende artikelen en onderzoeken zijn 
erop gericht om hier meer inzicht in te 
krijgen. 

Onderzoekers geven aan dat het noodzake-
lijk is om in de toekomst meer gebruik te 
maken van digitalisering in het zorgproces. 
Margo van Kemenade vertelt in de film ‘Ik 

ben Alice’ het volgende: ”In 2024 zijn er in 
Nederland vier keer zoveel tachtigjarigen. 
Daarnaast heeft 75% van de tachtigjarigen 
iets waardoor zij zorg nodig hebben.”
 
Een robot kan een oplossing zijn om taken 
uit handen te nemen en zorg efficiënter in 
te richten. Digitale oplossingen hebben 
immers als doel om het zorgproces te opti-
maliseren, zodat de behoefte van de cliënt 
wordt beantwoord en zorgprofessionals 
hun werk professioneel en persoonlijk  
kunnen uitvoeren. Op dit moment worden 
robots al ingezet bij experimenten in 
Nederlandse verpleeg- en verzorging- 
ste  huizen. 

Een voorbeeld hiervan is knuffelzeehond 
Paro. Paro wordt met succes gebruikt voor 
dementerenden in verpleeg- en verzorgings-
tehuizen. De zachte baby-zeehond kan horen 
en stemmen herkennen. Ook reageert hij 
op aanrakingen. Paro wordt ingezet om het 
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functioneren en de kwaliteit van leven van 
ouderen met dementie te verbeteren. Op 
een speelse manier kunnen zintuigelijke en 
interactieve oefeningen worden gedaan. 
Paro vrolijkt mensen op, stimuleert de com-
municatie en heeft een kalmerend effect. 

Daarnaast wordt zorgrobot Zora ingezet  
in verpleeg- en verzorgingstehuizen om 
zorgprofessionals te assisteren. Zora kan 
communiceren, dansen, spelletjes spelen, 
voorlezen, de animatie aanvullen en be - 
wegingsoefeningen doen. De zorgrobot  
ondersteunt de zorgprofessional, zodat de 
zorgverlener de aandacht kan vestigen op 
het menselijke aspect. 

Bevindingen in de praktijk 
Cliënten reageren over het algemeen goed 
op robots als Paro en Zora. Paro wordt in 
verschillende zorgorganisaties met succes 
ingezet. Dementerenden praten en knuffelen 
graag met het ‘dier’. Uit onderzoek van de 
Australische Griffith University is gebleken 
dat Paro onrust en angst vermindert en de 
kwaliteit van leven en het plezier vergroot. 

Ook de inzet van Zora is als positief bestem-
peld. Bewoners zien Zora graag in hun 
midden en vertrouwen haar snel. De 

documentaire ‘Nooit meer eenzaam met 
Zora, een zorgrobot’ laat beelden zien waar 
dit uit blijkt.

De visie van de zorgprofessional
Uit het onderzoek dat is uitgevoerd door 
het digitalelandschap.nl onder zorgprofes-
sionals in de sector VVT blijkt dat zij digi-
talisering als een hoge prioriteit zien. Door 
hier een flinke efficiëntieslag te maken, is 
er meer ruimte voor zorg op maat. Door de 
administratielast terug te dringen, kan er 
sneller en accurater worden gereageerd op 
zorgvragen van cliënten.

Op dit moment kunnen robots echter voor 
zorgprofessionals nog aanvoelen als een 
bedreiging. Het is vaak nog onbekend wat 
robots te bieden hebben. Een gedachte die 
vaker bij mensen opkomt is dan ook: 
“Robots zullen ons werk toch niet gaan 
overnemen?”

Steven van Belleghem beschreef in zijn boek 
‘When digital becomes Human’ het vol-
gende:  “Mensen zullen altijd blijven uit-
blinken in het realiseren van een emotionele 
band via creativiteit, empathie en passie. 
Stuk voor stuk eigenschappen waar een 
computer helemaal niet goed in is. Het is 
belangrijk om mensen te laten scoren in wat 
hen uniek maakt.”

Steven van Belleghem maakt hiermee  
duidelijk dat medewerkers binnen verzor-
gings- en verpleegtehuizen altijd nodig 
blijven. Door digitalisering zal het werk-
proces veranderen, maar de professional niet 
vervangen. Wel zal er een andere invulling 
worden gegeven aan de rol van de zorgpro-
fessional in het zorgproces. 

De visie van ervaringsdeskundige 
John Rietman
Over dit onderwerp hebben wij ervarings-
deskundige John Rietman om zijn visie 
gevraagd. John Rietman was betrokken bij 
een experiment met knuffelzeehond Paro 

binnen Proteion Thuis en is elke dag druk 
met het onderwerp digitalisering binnen 
de zorg. Hij geeft aan dat het van belang is 
de klantbehoefte bij digitalisering centraal 
te blijven stellen. Technologie binnen de 
zorg dient oplossingen te bieden die pas-
send zijn bij de zorgvraag en de beleving 
van de cliënt. John Rietman vertelt dat 
digitalisering gefaseerd doorgevoerd moet 
worden in het zorgproces. Voor zowel de 
zorgprofessional als de cliënt is dit een grote 
verandering. Innovatie vraagt immers om 
extra investeringen in tijd en geld. 

Met het inzetten van Paro binnen Proteion 
Thuis zagen zorgprofessionals dat cliënten 
rustiger werden en plezier hadden. Daarnaast 
fungeerde Paro ook als communicatiemiddel 
tussen de cliënt en de zorgprofessional. 
Door ervaringen via experimenten op te 
doen met nieuwe digitaliseringsontwikke-
lingen, krijgen zorgprofessionals vertrouwen 
in deze ontwikkelingen. “Het inzien van de 
toegevoegde waarde en urgentie zorgt voor 
acceptatie en uiteindelijk voor succes”, 
verklaart John. 
 
Samenvattend kan gesteld worden dat digi-
talisering de komende jaren sterk gaat 
toenemen. Organisaties dienen zowel de 
cliënt als de zorgprofessional mee te nemen 
in dit proces om het gewenste effect te 
bereiken. Door nieuwe ontwikkelingen op 
het gebied van robotisering op een juiste 
manier in te zetten kan het de zorgprofes-
sional versterken. Anderzijds kan er op deze 
wijze worden voldaan aan de zorgbehoefte 
van de cliënt. De komende jaren zullen we 
ondervinden welke kansen zich voordoen 
en hoe deze kansen worden benut.

MIRTHE BEST
Mirthe.best@driessen.nl
HRM-consultant

“EEN ROBOT KAN 
EEN OPLOSSING 
ZIJN OM TAKEN 
UIT HANDEN TE 

NEMEN EN ZORG 
EFFICIËNTER  

IN TE RICHTEN.“
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Myriam Vlug, adviseur P&O bij Waterschap 
Rijn & IJssel, vindt een goede balans tussen 
flex en vast van belang voor het functioneren 
van de organisatie. “Aan de ene kant willen 
we meer van baan- naar werkzekerheid en 
aan de andere kant komt er wetgeving 
(WWZ en wet DBA red.) die dit niet altijd 
ondersteunt. Zzp’ers zijn een onderdeel 
van de flexibele schil en leveren hieraan een 
belangrijke bijdrage. De nieuwe wet DBA 
brengt voor veel organisaties extra werk 
met zich mee, maar wij hebben dit moment 
ook gebruikt om de afspraken met zzp’ers 
nog eens tegen het licht te houden.” Het 
Waterschap probeert goed te kijken naar 
de flexibele schil van de organisatie en tijdig 
te anticiperen op verandering. “De invoering 
van de wet DBA verloopt goed. Het contract-
management en dus ook de modelovereen-
komsten lopen via Driessen. Voor de zzp’ers 
die werkzaam zijn binnen het Waterschap 
leverde dit in het begin vragen op, maar 
deze zijn inmiddels beantwoord. Als orga-
nisatie zijn onze administratieve lasten 
enorm afgenomen. Dat is voor ons de reden 
geweest om dit uit te besteden.

Bij gemeente Sittard-Geleen hebben ze de 
wet DBA gebruikt om alle contracten met 
zzp’ers nog eens opnieuw te bekijken. 
Hoewel het aantal zzp’ers gelijk is gebleven, 
is de inzet en manier van werken wel ver-
anderd. HRM’er Barbara Mehlkop licht toe: 
“Met name de opdrachtomschrijvingen zijn 
nu duidelijker uitgewerkt. De moeilijkheid 
zit in de naleving daarvan.” HRM adviseur 
Peter Boers vult aan: “Zaken als kerstpak-
ketten en personeelsfeesten gaan tegen-
woordig aan zzp’ers voorbij. In ons geval is 
Driessen de contractpartij voor de zzp’ers. 
Voor slechts één zzp’er hebben de verande-
ringen gevolgen gehad. Deze medewerker is 
nu als flexibele medewerker bij de Gemeente 
Sittard-Geleen werkzaam.” Hoewel de 
invoering en implementatie nu afgerond is, 
zijn er nog wel een aantal losse eindjes. 
Barbara: “We zijn bezig om een factsheet te 
maken over waar we als organisatie rekening 
mee moeten houden bij de inhuur van 
zzp’ers.” De komende tijd zet de gemeente 
in op het sluiten van overeenkomsten en de 
nieuwe wet DBA in relatie tot de wet 
bescherming persoonsgegevens. De 

gemeente slaat nu een aantal gegevens van 
zzp’ers op in de systemen. De vraag is of 
dit ook in de toekomst nog mag.

De komende tijd komt er meer duidelijkheid 
rondom de nieuwe wet DBA. Organisaties 
in de publieke sector doen er goed aan om 
hun zzp-inzet op organisatieniveau in kaart 
te brengen en tegen het licht te houden. De 
inzet van modelovereenkomsten helpen 
vervolgens om de zzp-inzet op orde te 
hebben. Dit is echter nog niet voldoende. 
De feitelijke omstandigheden van de 
opdracht dienen hier uiteraard wel op aan 
te sluiten en behoeft daarom periodieke 
monitoring door de opdrachtgever én 
opdrachtnemer. Uiteindelijk moeten zzp’ers 
en organisaties samen een modus vinden 
om hiermee om te gaan. Zonder dat het ten 
koste gaat van werkgelegenheid en het 
ondernemerschap van de zzp’ers. Wilt u 
meer weten of heeft u vragen over de inzet 
van zzp’ers in uw organisatie? Neem dan 
contact op met Driessen Professionals via 
telefoonnummer 0492 - 50 66 66 of kijk op 
www.driessen.nl/zzp.

De nieuwe wet 
DBA in de praktijk

In de praktijk worstelen organisaties nog regelmatig met de wet DBA (deregulering beoordeling 
arbeidsrelatie) die sinds 1 mei van kracht is. Waterschap Rijn & IJssel en Gemeente Sittard-Geleen delen 
hun ervaringen over de inzet van zzp’ers.

Uitgelicht

“WIJ HEBBEN DIT 
MOMENT OOK 

GEBRUIKT OM DE 
AFSPRAKEN MET 

ZZP’ERS NOG EENS 
TEGEN HET LICHT 

TE HOUDEN.”
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Gelukkig      naar het werk

Het gesprek kreeg al snel een wending, 
omdat hij te kennen gaf dat het werk voor 
hem niet meer zo bijzonder was. De uitdaging 
was een beetje weg en hij merkte dat zijn 
vrolijkheid plaats had gemaakt voor klaag-
zang. De activiteiten die hij deed werden 
een herhaling van eerder gemaakte zetten 
en de motivatie was weg. Vragen zoals: 
“Hoe lang houd je dit nog vol?” en “Wat 
belemmert je nu om het anders te gaan 
doen?” schoten even door mij heen. Zijn 
opmerking “Het liefst zou ik gewoon een 
jaar lang de hele dag op een tractor willen 
rijden”, resoneerde bij mij nog even na. 
Toen ik thuiskwam moest ik terugdenken 
aan mijn eigen loopbaanstappen. Het besef 
van mijn eigen ontwikkeling met kernvragen 
– die ook nu voor mij gelden – zoals: “Wat 
maakt mij nu gelukkig?” en “Wanneer ga 
ik gelukkig naar het werk?” 

Nu is geluk een subjectief begrip en opge-
bouwd uit behoeften die vervuld willen 
worden en die voor iedereen verschillend 
zijn. Het ervaren van geluk is opgebouwd 
uit individuele processen die zich op elk 
terrein in ieders leven afspelen, zowel privé 
als zakelijk. Het vervullen van deze per - 

soonlijke behoeften geeft energie en leidt 
tot vreugde. Het niet invullen van deze 
behoeften kost energie. Het niet beantwoor-
den van persoonlijke behoeften kan leiden 
tot demotivatie, inflexibiliteit, reactiviteit en 
zelfs eenzaamheid. Belemmerende over-
tuigingen houden dit gedrag in stand wat 
leidt tot stagnatie in onze ontwikkeling. In 
het ergste geval zal een langdurig gebrek 
aan invulling schade brengen aan onze  
mentale en fysieke gezondheid. 

Het gemotiveerd en mentaal fit naar het 
werk gaan vraagt om een eigen verantwoor-
delijkheid. Iedereen is hierin zijn eigen 
proces-regisseur om geluk te ervaren in het 
werk. Het ontbreken van geluk kun je noch 
bij je collega’s neerleggen, noch bij de 
organisatie. Het inzichtelijk krijgen wat je 
gedrag is, je vaardigheden en wie je bent 
vraagt om reflectie. Carl Gustav Jung zei 
hierin eens: “Wie naar buiten kijkt droomt, 
wie naar binnen kijkt wordt wakker.” Het 
accepteren van leerpunten is hierin cruciaal. 

Alleen met persoonlijk leiderschap neem je 
de regie in je eigen loopbaan. Dit kan een 
verdere ontwikkeling zijn in je huidige functie, 
het doorgroeien in een volgende functie of 
toe zijn aan een uitdaging buiten de huidige 
organisatie. Mensiumgroep ziet persoonlijk 
leiderschap als succesfactor in dit geheel met 
als aanleiding: “Ga jij gelukkig naar het werk?” 

HUUB MENNEN
h.mennen@mensiumgroep.nl 
adviseur Mensiumgroep

Onlangs raakte ik in gesprek met iemand die aangaf dat hij in zijn carrière al diverse leidinggevende functies 
had bekleed. Altijd nieuwsgierig naar de mens en zijn verhaal vroeg ik hem – na zelf ook verteld te hebben 
wat mijn bezigheden zoal zijn - naar de inhoud van zijn werk en wat zijn werk zo bijzonder maakte. 

Expert aan het woord

“WIE NAAR BUITEN 
KIJKT DROOMT, WIE 
NAAR BINNEN KIJKT 
WORDT WAKKER.”
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Pensioen
Het eerste onderwerp dat aandacht behoeft 
is de pensioenopbouw. De pensioenop-
bouw en de premieplicht is geregeld in het 
pensioenreglement. Daarin vindt u precies 
terug hoe u te werk gaat als uw medewerker 
de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. 

Bereikt uw medewerker de AOW gerech-
tigde leeftijd? Stelt u zichzelf dan de volgende 
drie vragen. Om de vragen te verduidelijken 
heb ik deze uitgewerkt aan de hand van het 
ABP-pensioen.

Wie is deelnemer?
Bij het ABP geldt dat iedere medewerker 
van een bij ABP aangesloten werkgever 

verplicht pensioen opbouwt. Ook als deze 
medewerker na het bereiken van de AOW 
gerechtigde leeftijd doorwerkt. 

Komt een medewerker echter op of ná het 
bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd 
in dienst? Dan is deze medewerker niet 
meer verplicht verzekerd en hoeft u deze 
niet aan te melden bij ABP. De medewerker 
kan op eigen initiatief vrijwillig pensioen 
opbouwen bij ABP.

Welke premies zijn verschuldigd?
ABP-deelnemers zijn premies verschuldigd 
voor het ouderdoms- en nabestaandenpen-
sioen, het arbeidsongeschiktheidspensioen 
en de inkoop voorwaardelijk pensioen. Deze 

premies blijven verschuldigd als een mede-
werker de AOW gerechtigde leeftijd bereikt 
en doorwerkt. 

Bouwt een medewerker vrijwillig pensioen 
op als hij in dienst komt op of na de AOW 
gerechtigde leeftijd? Dan is deze mede-
werker pensioenpremie verschuldigd voor 
het ouderdoms- en nabestaandenpensioen. 
Deze premie betaalt de medewerker in 
principe rechtstreeks aan ABP.

Wanneer stopt de pensioenopbouw?
Voor ABP-deelnemers stopt de pensioenop-
bouw sowieso 5 jaar na het bereiken van de 
AOW gerechtigde leeftijd. En als de wettelijk 
maximale opbouw is bereikt stopt de pen-
sioenopbouw. ABP laat in deze gevallen het 
ouderdomspensioen automatisch ingaan.

Sociale premies en loonheffing
Een tweede maar niet minder belangrijk 
aandachtspunt is de berekening van sociale 
premies en loonheffing. Ook hiervoor gelden 
een aantal regels. Voor iedere medewerker 
bent u tot de AOW gerechtigde leeftijd 
premies verschuldigd.

Werknemersverzekeringen
De verzekeringsplicht voor AOW, WW en 
WIA loopt door tot en met de laatste dag 
voorafgaand aan de AOW gerechtigde 
leeftijd. De premiebetaling voor AOW, WW 

Help!
Mijn medewerker bereikt de  
AOW gerechtigde leeftijd...
Eindelijk met pensioen! Dat is een moment waar veel medewerkers naar uitkijken. Maar de tijden dat 
we met 60 jaar met pensioen gaan ligt inmiddels achter ons. Steeds vaker werken we langer door. Zelfs 
tot ná het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd. Wat betekent dit voor uw salarisadministratie? 
Waar moet u rekening mee houden?

Salaris up-to-date



Help!
Mijn medewerker bereikt de  
AOW gerechtigde leeftijd...

GUUS LEENEN
guus.leenen@driessen.nl
salarisadviseur outsourcing

#TRENDING 
TOPIC

Trending Topic 
Werkgeluk met Job Crafting

Werkgeluk is onmiskenbaar een trending topic. Uit allerlei onderzoeken 
blijkt dat gelukkige medewerkers productiever en gezonder zijn. 
Geluk als onderdeel van de bedrijfsstrategie kan dus aardig wat ople-
veren en voor veel organisaties betekent dat werk aan de winkel!

Een goed begin zou zijn om medewerkers meer te stimuleren om 
hun eigen baan vorm te geven. Hiermee creëer je ruimte voor talenten 
en de dingen waar mensen energie van krijgen in hun werk. Dit 
proces wordt ook wel Job Crafting genoemd. Het concept is niet 
nieuw, maar met de grote aandacht voor werkgeluk wel heel relevant. 
Uit eigen initiatief vindt Job Crafting natuurlijk allang plaats op de 
werkvloer, maar er zijn ook genoeg medewerkers die het gevoel 
hebben deze vrijheid niet te kunnen nemen. Hier ligt een taak voor 
de leidinggevende.

Job Crafting belooft een aanzienlijk positief effect te hebben. Het 
zorgt ervoor dat medewerkers zich meer gaan identificeren met 
hun werk en hierdoor meer zingeving en nut ervaren. Het leidt tot 
een hogere motivatie, bevlogenheid en effectiviteit.

Uit de theorie blijkt dat medewerkers hun baan op drie niveaus 
kunnen ‘craften’: op taakniveau, relationeel niveau en cognitief 
niveau. Op taakniveau kan een medewerker bijvoorbeeld zelf besluiten 
om nieuwe medewerkers rond te leiden. Op relationeel niveau 
bepalen met wie hij of zij samenwerkt en op cognitief niveau intellectueel 
op zoek gaan naar meer uitdaging. 

Als er oog is voor Job Crafting en de leidinggevende naast de behoeften 
van de medewerker ook rekening houdt met de bedrijfsdoelstel-
lingen, kan het veel opleveren. Zeker in termen van werkgeluk!

SAMIR TER LÜÜN 
samir.terluun@driessen.nl
programmamanager

Meer informatie?
Zoals u ziet moet u goed opletten 
als een van uw medewerkers door-
werkt na het bereiken van de AOW 
gerechtig de leeftijd. De bovenstaande 
theorie wordt in de praktijk op veel 
verschillende manieren in salarissoft-
ware verwerkt. Raadpleeg daarom 
altijd de helptekst van uw software 
en kijk bijvoorbeeld op de site van 
de belastingdienst of uw pensioen-
uitvoerder. Natuurlijk kunt u ook 
contact met Driessen opnemen 
voor aanvullende informatie.

en WIA stopt echter op de laatste dag van 
de maand voorafgaand aan de maand waarin 
de medewerker de AOW gerechtigde leef-
tijd bereikt.

Ziektewet (ZW) en zorgverzekeringswet 
(ZVW)
Een medewerker is verzekerd voor de ZW 
en ZVW tot aan het einde van de dienst-
betrekking. Dit geldt ook als de medewerker 
doorwerkt na het bereiken van de AOW 
gerechtigde leeftijd. 

Nummer inkomstenverhouding
De gegevens van uw medewerkers worden 
per inkomstenverhouding vastgelegd in de 
polis administratie. In een aantal gevallen moet 
u een nieuw nummer inkomstenverhouding 
toekennen als de dienstbetrekking blijft 
bestaan. Dat is bijvoorbeeld het geval als de 
verzekeringssituatie verandert. U kent daarom 
een nieuw nummer inkomstenverhouding 
toe aan iemand die doorwerkt na het bereiken 
van de AOW gerechtigde leeftijd.
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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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