
Duurzame inzetbaarheid 
begint bij jezelf!

Lean,
a waste of time?

“EEN GOED GESPREK OVER WERK & ONTWIKKELING DRAAGT BIJ AAN DUURZAME INZETBAARHEID.”- Aukje Nauta -

Verspilling

 HET VAKBLAD VOOR HRM & MANAGEMENT
13E JAARGANG, 2017 EDITIE 2 PERSOONLIJK



2 ALGEMEEN | WOORD VOORAF

24

Woord vooraf
Ondanks dat ik er geen om mijn pols heb, ben ik echt 
een vrouw van de klok. Liever 5 minuten te vroeg dan 
te laat. ‘Relax!’ is mijn motto. Ik heb graag zo min 
mogelijk stress. Dat gaat eigenlijk altijd goed. Tot de 
ochtend dat ik een afspraak had met Aukje Nauta 
voor dit magazine... Ik zou haar persoonlijk ontmoeten 
in Utrecht en bevragen over haar gedachtegoed 
rondom duurzame inzetbaarheid. Mijn timemanage-
ment-skills waren deze ochtend op mijn nachtkastje 
blijven liggen. Ik dacht het wel in 1,5 uur te gaan halen, 
vanuit het Brabantse land. Met de auto. Op de A2. 
Conclusie: niets bleek minder waar. Op donderdagen 
staan er nou eenmaal ellenlange files. What was  
I thinking?

Toen halverwege de navigatie aangaf dat ik een half 
uur later aan zou komen dan gepland, schoot ik lich-
telijk in de stress. Direct even contact gezocht met 
Aukje om dit door te geven. Bleek dat ze na onze 
afspraak van een uur direct weer een andere afspraak 
had staan. Ze had de tijd voor mij geblokt in haar 
agenda, maar die zat ik nu te verspillen in de auto. 
Dus ging ik over naar het iets minder persoonlijke 
plan B. Ik heb de auto netjes aan de kant gezet en 
optimaal gebruik gemaakt van de tijd die nog over 
was. Zo hebben we elkaar toch nog uitgebreid gespro-
ken, totdat de tijd op was voor Aukje en ik weer 
rechtsomkeer maakte. Terug naar Brabant.

Ik moet toegeven: deze actie verdient in het kader 
van verspilling (lees: milieu, tijd…) geen schoon-
heidsprijs, maar gelukkig voelde het niet als ‘a waste 
of time’.

Een fijne zomer!

LIEKE JANSEN
lieke.jansen@driessen.nl
Hoofdredacteur Driessen Persoonlijk

PS: In de vorige uitgave hebben wij gevraagd om uw 
mening te geven over het magazine. Wat hebben we 
veel leuke reacties gekregen! Ik wil iedereen hartelijk 
bedanken die de moeite heeft genomen om de vragen 
in te vullen. Dit helpt ons om het magazine weer door te 
ontwikkelen en interessant te houden voor u als lezer.
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Da’s     sund!
Mijn oma zei vroeger vaak: da’s sund! Voor wie het Helmonds  
dialect niet kent: het betekent ‘wat zonde!’. Alles moest bewaard 
worden, want als je dat niet deed, dan was dat ontzettend jammer. 
Zelfs bijna ondankbaar, want je weet nooit zeker of je het nog nodig 
hebt. Vooral de generatie die de oorlog nog bewust heeft meegemaakt 
en van dichtbij ervaren heeft hoe ‘schaarste’ eruitziet en voelt, leek 
‘lean’ denken en doen in hun DNA te hebben. Daar was toen geen 
workshop, opleiding of cultuurtraject voor nodig.

Maar tijden veranderen. Gelukkig, want 
we hebben het nu vele malen beter dan 
50-60 jaar geleden. We leven stukken  
veiliger en vrijer, zijn veel gezonder en 
welvarender en leven langer. Zeker nu de 
7 magere jaren van de crisis om lijken te 
slaan in de 7 vette jaren, staan we er eigenlijk 
best wel goed voor.

Veranderende tijden zorgen voor een 
andere omgeving en daarmee ander gedrag. 
Van mensen en organisaties. En waar tijden 
van schaarste vragen om ‘lean’ gedrag, 
bestaat de kans dat in een wereld waarin 
vrijwel alles in overvloed beschikbaar is, 
overmatig gedrag gaat overheersen. Niet 
omdat het moet, maar omdat het kan. Ik 
heb het gevoel dat deze slogan waar is, maar 
daarmee nog niet perse ‘goed’. Dit gedrag 
leidt namelijk tot overproductie, dalende 
waarde van producten, diensten en verspil-
ling. En verspilling is sund, nietwaar? 

Gelukkig is er één ding wat altijd ‘schaars’ 
zal blijven: tijd. Want hoe je het ook wendt 
of keert, iedere minuut kun je maar een keer 
besteden en krijg je niet meer terug. Dus 
kun je er maar beter voor zorgen dat die 
minuten, uren en dagen echt tellen. Dat je 
de beperkte waardevolle tijd die je tot je 
beschikking hebt, besteedt aan dingen die 
je leuk en belangrijk vindt, voor jezelf en 
voor de mensen die er voor jou toe doen. 
‘Doing the right things the right way’ is 
makkelijk gezegd, maar gaat zeker niet 
vanzelf. Sterker nog, in de hectiek van alle-
dag is het vaak hard werken om voldoende 

tijd en geld te investeren in dingen die er 
echt toe doen voor jezelf, je mensen, klanten 
en organisatie. Want vaak is minder beter.

Ik ga er tijdens mijn zomervakantie eens 
goed over nadenken of ik mijn tijd in de 
eerste helft van 2017 optimaal heb benut en 
waarin ik nog winst kan behalen. Voor onze 
klanten, mijn collega’s, mijn gezinnetje en 
mezelf. Zodat ik na de zomer mijn steentje 
kan bijdragen om als bedrijf (nog) beter te 
scoren op dingen die wij echt belangrijk 
vinden: het werkgeluk van onze vaste en 
flexibele collega’s, de tevredenheid van 
onze relaties, de groei van onze familie van 
bedrijven en een gezond en duurzaam 
financieel bedrijfsresultaat. 

Als u nog tips voor me heeft, stuur ze naar 
samenslim@driessen.nl. Dan beloof ik in 
ruil daarvoor mijn uiterste best te doen om 
niet al mijn waardevolle en schaarse vrije 
tijd in de zomer grillend achter de BBQ te 
besteden. Want da’s wel heel erg leuk en 
lekker, maar ‘lean’ word ik er niet van. En 
halverwege de zomer een nieuwe garderobe 
moeten kopen, omdat ik uit mijn huidige 
kleren ge-BBQ’ed ben, zou ook ‘sund’ zijn.

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

Column
Jeroen Driessen



Verspilling

Duurzame inzetbaarheid is een ‘hot topic’. Dit blijkt onder 
andere uit het onderzoek in onze HRM Barometer. Voor 
56% van de HRM’ers in de publieke sector is het één van 
de drie belangrijkste thema’s voor de komende jaren. 

Duurzame inzetbaarheid gaat over het verhogen van werkplezier,  
het creëren van een hogere arbeidsproductiviteit en het verlagen van  
ziekteverzuim. Maar in onze ogen is het eigenlijk niets anders dan het 
voorkomen van verspilling. Denk bijvoorbeeld aan het talent van mede-
werkers. Als je dit niet verloren laat gaan, maar juist optimaal benut, dan 
volgt de rest vanzelf. 

Duurzame inzetbaarheid begint bij jezelf volgens Aukje Nauta. Zij geeft op 
de pagina’s hierna haar expertvisie op het thema. Wanneer we het hebben 
over verspilling, dan komt al snel Lean Management ter sprake. In de visie 
van Driessen gaat Marije de Greef, manager corporate HRM, hierop in. Hoe 
Bernhoven Ziekenhuis kwaliteit centraal stelt, maar toch de zorgkosten 
weet te verlagen, is te lezen op pagina 20 en 21. 

In het Trending Topic wordt met andere ogen gekeken naar verspilling. Het 
is namelijk essentieel om creatief te kunnen zijn. 
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Wat is duurzame inzetbaarheid 
volgens jou?
Aukje: “Het vermogen om werk te houden 
en nieuw werk te krijgen. Hier zit een fikse 
adder onder het gras, want meestal richten 
we ons op het nu, terwijl in deze definitie 
duurzame inzetbaarheid ook over de toe-
komst gaat. Veel mensen zijn daar onvol-
doende mee bezig. Het vermogen om 
duurzaam inzetbaar te zijn, hangt samen met 
vitaliteit, vakmanschap en leren & ontwik-
kelen. Vooral dat laatste is belang rijk om je 
continu op de toekomst voor te bereiden.”

Waarom vraagt dit onderwerp juist 
nu zoveel aandacht?
“Met een stijgende AOW-leeftijd en de 
snelle verandering door digitalisering en 
robotisering wordt levenslang leren belang-
rijker dan ooit om productief en inzetbaar 
te blijven. Het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid kwam met het initia-
tief voor een campagne over duurzame 
inzetbaarheid. Hierdoor was de term 

duurzame inzetbaarheid er ineens, maar de 
aandacht voor dit thema is er altijd al 
geweest”, aldus Aukje.

Van welke factor, die bijdraagt aan 
duurzame inzetbaarheid, moeten 
organisaties liever nog vandaag dan 
morgen werk maken?
“Van de factor dialoog. Oftewel het voeren 
van goede gesprekken tussen leidingge-
venden en medewerkers over werk en 
ontwikkeling. En dan bedoel ik niet de 
beoordelingsgesprekken die volgens het 
beleid gevoerd moeten worden, maar een 
gesprek waarin je elkaar durft aan te spreken 
op wat beter kan. Vaak praten we wel, maar 
zeggen we weinig. Ik ben ervan overtuigd 
dat het echte gesprek aangaan, bijdraagt 
aan duurzame inzetbaarheid.”

Wanneer is iemand duurzaam 
inzetbaar?
Aukje: “Als iemand organisationeel burger - 
schapsgedrag vertoont. Dat wil zeggen dat 

Aukje Nauta, een nuchtere dame van 50 met Friese roots, woonachtig in Utrecht en moeder van  
twee dochters die inmiddels het huis uit zijn. Met een fascinatie voor alles wat met het gedrag van mensen  
op de werkvloer te maken heeft, richt ze zich dagelijks als organisatiepsychologe volledig op haar  
bedrijf Factor Vijf Organisatieontwikkeling. Ik ging met Aukje in gesprek over hét thema van 2017: 
duurzame inzetbaarheid.

Verspilling
Visie Expert

Duurzame inzetbaarheid

begint bij jezelf

5 factoren die bijdragen aan 
duurzame inzetbaarheid

1. Opleidingsmogelijkheden 
mogelijkheden om te leren  
of jezelf te ontwikkelen

2. Autonomie 
zelf keuzes kunnen maken  
in je werk

3. Dialoog 
goede gesprekken tussen  
medewerker en leidinggevende

4. Maatwerkafspraken 
individuele afspraken die mede-
werker en leidinggevende op  
de werkvloer uitonderhandelen

5. Participatie 
mee kunnen praten over de strate-
gie en koers van de organisatie



de medewerker meer doet dan in de func-
tieomschrijving staat. Deze extra activiteiten 
dragen bij aan een goed functionerende 
organisatie. Het is ook een teken dat iemand 
lekker in zijn vel en op zijn plek zit. ‘Iets 
extra’s doen’ komt vaak voort uit affectieve 
betrokkenheid. Je voelt je emotioneel ver-
bonden met de organisatie en met het werk 
dat je er doet.”

Waar verspillen organisaties de 
meeste tijd aan en kunnen ze beter 
direct mee stoppen?
“Stop met ‘Nee’ zeggen tegen bijzondere 
verzoeken van medewerkers, omdat het 
zogenaamd niet in ‘het hokje’ past. Een mooi 
voorbeeld is van een callcenter medewerker 
bij een overheidsorganisatie die in zijn vrije 
tijd als hobby graag filmpjes maakte. Deze 
medewerker zag dat het maken van een 
filmpje een oplossing kon bieden in zijn 
werk – door veelgestelde vragen te filmen 
en op internet te plaatsen, hoefden mensen 
daar niet meer over te bellen - en creëerde 
op deze manier een win-win situatie. De 
meeste managers zouden zeggen, dit past 
niet in je functie, terug naar je job! Maar in 
dit geval kreeg deze medewerker er wel de 
ruimte voor. Sta open voor suggesties, want 
als je mensen niet mee laat denken, verspil 
je talent.”

Waar stoeien organisaties in de 
publieke sector volgens jou het 
meeste mee? 
“In de meeste gevallen hebben organisaties 
het beleid goed op orde, maar weten ze dit 
intern niet te verkopen. HR is een slechte 
marketeer. Zet een stap terug, ga eerst met 
mensen praten en maak dan pas beleid. Zo 
weet je of mensen ook echt zitten te wach-
ten op jouw beleid. Of organiseer een 

festival in plaats van een saaie bijeenkomst. 
Maak duurzame inzetbaarheid speels, verzin 
er dus ook een speelsere naam voor, daar 
kom je veel verder mee.”

Ken je organisaties in de publieke 
sector die een voorbeeld zijn  
voor anderen?
Aukje: “Bij Carante Groep, een samenwer-
kingsverband van dertien zelfstandige 
organisaties in de caresector, was ik betrok-
ken bij een vitaliteitsdag. Hier werden 
bestuur, experts en wetenschap aan elkaar 
gekoppeld om samen in een bruisende 
talkshow te praten over duurzame inzet-
baarheid. Een creatieve manier om echt een 
moment te pakken om samen na te denken 
over dit thema, met als publiek de mede-
werkers zelf. Daarna konden de medewer-
kers aan allerlei activiteiten ter bevordering 
van hun vitaliteit en duurzame inzetbaarheid 
deelnemen. Bij Rijkswaterstaat was het idee 
dat medewerkers bewust werden gemaakt 
van het belang van hun duurzame inzet-
baarheid, inclusief hun vitaliteit, hun ont-
wikkeling en hun mobiliteit. Alle moge lijk- 
 heden om aan je duurzame inzetbaarheid 
te werken waren te vinden op het intranet, 
maar daar keek slechts een enkeling naar 
om. Daarom zet Rijkswaterstaat nu ‘inzet-
baarheidsadviseurs’ in die spreekuren en 
mini-events organiseren, waar medewer-
kers laagdrempelig over hun loopbaan 
komen sparren. Dit blijkt meer en meer aan 
te slaan.“ 

Waar ligt binnen organisaties de 
verantwoordelijkheid voor duurzame 
inzetbaarheid? Bij HR, de leiding
ge vende of de medewerkers zelf? 
En hoe kan ieder deze rol pakken?
“De verantwoordelijkheid ligt bij iedereen. 
Iedereen moet zich er bewust van zijn. Saai 
werk waar niks van te leren valt, is funest 
voor duurzame inzetbaarheid. Het is niet 
alleen de taak van de medewerker, maar 
ook van de werkgever om na te denken over 
werk dat over een tijdje niet meer bestaat. 
Wat ga je daarmee doen? Ik zie dat als een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Laat 
medewerkers voor 80% werken en geef ze 
voor 20% de ruimte om te leren en innove-
ren. Laat ze deze ‘speeltijd’ zelf op een 
creatieve manier invullen. Want onvol-
doende leren is vaak geen kwestie van geld, 
maar van tijd.”

Aukje, tot slot ben ik benieuwd hoe 
jij jezelf duurzaam inzetbaar houdt…
“Ik ben een sportief type, met enkele halve 
marathons op mijn naam loop ik graag een 
paar keer in de week hard en doe ik mijn 
best om zo gezond mogelijk te eten. Op het 
gebied van vitaliteit en gezondheid zit het 
volgens mij wel goed. Maar dat is het niet 
alleen. Als eigen ondernemer heb ik het 
voorrecht om in mijn werk bezig te zijn met 
onderzoek, veel te lezen en op die manier te 
werken aan mijn eigen persoonlijke ontwik-
keling. Want ook ik mag nog heel lang en 
dat doe ik graag met alles wat ik in me heb.“

LIEKE JANSEN
lieke.jansen@driessen.nl
communicatieadviseur
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“HR IS EEN.. 
SLECHTE  

 MARKETEER“
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Verspilling

Je komt het in iedere organisatie tegen in meer of mindere mate; verspilling. ‘Het teloor laten gaan van 
iets waardevols door nalatigheid.’ Ook wel ‘waste’ genoemd of ‘verkwisting’. Het komt allemaal neer 
op: verloren moeite, geld of tijd. Het terugdringen van verspilling kreeg, mede dankzij de economische 
crisis, de afgelopen jaren steeds meer aandacht. 

Visie Driessen
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Hoe voorkom  
   je verspilling?

Er zijn tal van initiatieven ontwikkeld als het 
gaat om afvalrecycling en het tegengaan van 
voedselverspilling. In de zorg is het pro-
gramma ‘zinnige zorg’ opgezet, waarin men 
betere zorg voor de patiënt wil realiseren, 
tegen lagere kosten. Deze anti-verspillings-
maatregelen hebben volop aandacht van de 
overheid en het bedrijfsleven gekregen. 

Lean
Lean is een veelgebruikte managementme-
thode om zo efficiënt mogelijk te werken 
in organisaties. Bij Lean gaat het in de kern 
om het terugdringen van verspillingen in 
bedrijfsprocessen. De 7 verspillingen vol-
gens Lean zijn: over- en onderproductie, 
wachttijden, transport en voorraden, onno-
dige bewegingen en defecten. Bij deze 
termen denk ik al gauw aan een industriële 
omgeving of transport, zoals het bekende 
voorbeeld van Toyota. Het toepassen van 
deze verspillingen op een service-omgeving 
zoals Driessen, lijkt moeilijk. Maar in Lean 
termen is verspilling bijvoorbeeld ook een 
te complex ingericht proces, of zelfs een 
proces dat helemaal niet hoeft te bestaan. 
En die twee komen in praktisch iedere 
organisatie wel voor… 

Zo kwamen we bij het digitaliseren van 
enkele van onze processen tot het inzicht 
dat een rechtstreekse vertaling van ‘hard-
copy naar digitaal’ vaak niet één op één 
mogelijk is door een te complex proces. We 
kwamen gedurende het inrichtingstraject 
tot de conclusie dat het proces eigenlijk ook 
niet optimaal was. Wat optimaal is, hangt 
natuurlijk weer enigszins af vanuit welk 
perspectief je het proces beschouwt. Vanuit 
het ene standpunt is een proces optimaal 
als er geen tijd of middelen verloren gaan. 
Vanuit een ander perspectief draait het om 
het resultaat voor de mensen die bij het 
proces betrokken zijn. Wanneer zij optimaal 
geholpen zijn, is het proces optimaal. Wij 
zijn tevreden met een mix; een proces dat 
zo efficiënt mogelijk is, maar ook zeker 
mensgericht blijft! 

Mensen
Die mensgerichte houding zit in de kern van 
onze organisatie. Dit maakt dat een hele 
andere vorm van verspilling voor ons een 
hele belangrijke is: Verspilling van talent. 
In Lean-termen is dat de 8e verspilling. 
Verspilling van kennis, vaardigheden en 
creativiteit van mensen. 



Veel organisaties investeren in het ontwik-
kelen en opleiden van mensen en stimuleren 
het gebruik van hun kennis en ideeën. Toch 
zie je ook vaak dat er medewerkers op een 
functie zitten die hoger zijn opgeleid dan 
toegepast wordt in de functie of in het werk. 
Dit is niet alleen erg zonde van de kennis 
die men niet benut, maar het kan ook leiden 
tot ontevredenheid, ongemotiveerde mede-
werkers of zelfs verzuim door een bore-out. 
Voor de duurzame inzetbaarheid van deze 
medewerkers is het erg belangrijk om te 
blijven kijken naar de mogelijkheden en 
wensen. Duurzame inzetbaarheid van men-
sen vraagt om een investering. Het kenmerk 
van een investering is dat deze op termijn 
rendement oplevert. Dus wat je erin stopt, 
beïnvloedt wat eruit komt. 

Om verspilling tegen te gaan, is het ervaren 
van eigenaarschap heel effectief. Wanneer 
mensen in staat worden gesteld om hun 
eigen ideeën toe te passen en daarmee 
processen te verbeteren, zal dit leiden tot 
minder verspilling. Zowel in het proces, als 
bij die persoon zelf. Het biedt gelegenheid 
tot verdere ontplooiing en ontwikkeling en 
daarnaast ga je als mens over het algemeen 

geen overbodige dingen doen. Dit draagt, 
naast efficiëntie, ook bij aan een andere 
vorm van rendement: werkgeluk! Daarmee 
is het cirkeltje rond, want wij geloven dat 
werkgeluk een basis is voor de duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers.

Conclusie
Er zijn al heel veel artikelen en boeken over 
Lean en het voorkomen van verspilling 
geschreven. Erg nuttig om eens te bestu-
deren als je er serieus werk van wilt maken. 
Maar wat mij betreft zijn de volgende twee 
zinnetjes al heel erg verhelderend: 

 - “dat is toch niet normaal!” (als indica-
tor voor verspilling) 

 -  “dat is slim!” (als teken van een goede 
optimalisatie) 

Ik zal er nu verder dan ook geen woorden 
meer aan verspillen…! 

DRS. MARIJE DE GREEF
marije.degreef@driessen.nl
manager corporate HRM
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Hoe voorkom  
   je verspilling?

 “HET KENMERK 
VAN EEN  

INVESTERING IS 
DAT DEZE  

OP TERMIJN 
RENDEMENT 

OPLEVERT.  
DUS WAT JE 
ERIN STOPT,  

BEÏNVLOED WAT 
ERUIT KOMT.”
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Column Driesje*

Jane Goodall Instituut
Driessen steunt het Jane Goodall Instituut om 
chimpansees en hun leefgebieden te beschermen. 
Wij hebben een aap geadopteerd en iedere editie 
van het magazine geeft deze chimpansee, die we 
Driesje hebben gedoopt, haar visie op het thema.

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

Hujambo 
(Hallo vriend) rafiki,

Wanneer nemen jullie nu eens lekker de tijd 
om op een tak te hangen en niets te doen? 
Of lekker in je nest te liggen zonder actief te 
worden? Hoe vaak hebben jullie een dag dat 
je zelfs niet de moeite neemt om je buurman 
te vlooien of gewoon lekker naar de lucht te 
staren en jezelf op je buikje te kriebelen?

Jullie discussiëren, omdat jullie denken dat je 
zonder discussie niet serieus genomen wordt. 
Jullie denken dat je altijd een mening moet 
hebben, omdat je anders niet meetelt. Jullie 
imponeren niet om status te krijgen, maar 
omdat jullie bang zijn positie te verliezen. 

Maar wanneer doen jullie eens niets, gewoon 
om energie te besparen? Wat je niet verspilt 
aan energie, hoef je ook niet te verzamelen. 
Alhoewel ik graag overvloedig eet, maar 
dat is om mijn rondingen in stand te houden. 
Waarom zouden we discussiëren met de 
baas als het zijn verantwoording is beslis-
singen te nemen? Of als de dominante 
mannen beter zijn in jagen, waarom moet 
ik het dan doen? Als er gedonder is mag 
onze alfaman het oplossen daar ga ik geen 
energie meer aan verspillen. Wat mij betreft 

mogen anderen wat meer bessen eten en iets 
langer bij de termieten heuvel zitten, als ze 
maar niet verwachten dat ik hun werk ga doen.

We hebben hiërarchie om energie te bespa-
ren en niet om voortdurend te vechten over 
de positie en de verantwoordelijkheden. 
Als er rust is, kunnen we ontspannen en 
kan ik mijn energie gebruiken om mijn lijfje 
op een comfortabele tak te balanceren. 

Jullie probleem is overvloed. Alleen als je 
teveel hebt ga je verspillen. Energie gooi je 
weg als je je verveelt en niets beters te doen 
hebt. Onzinnig discussiëren doe je, omdat 
je geen andere prioriteiten hebt. Vechten 
over macht doe je alleen in tijden als macht 
er niet toe doet. Jullie maken je zorgen over 
dingen die vies zijn, omdat altijd alles schoon 
is. Je maakt je druk over de kou, omdat je 
het altijd warm hebt. Het eten smaakt je 
niet, omdat het normaal altijd lekker is. Jullie 
gaan rondjes hardlopen, omdat je anders je 
energie niet kwijt kunt. En jullie bedenken 
onzinnige hobby’s, omdat anders je creati-
viteit overloopt.

Word wakker Muzungu, als je je het kunt 
permitteren je tijd en energie te verspillen 
aan onzin, dan betekent het simpelweg dat 
je teveel hebt. Misschien moet je dan net 
zoals ik af en toe op een tak gaan hangen, 
om niets te doen en om vooral geen energie 
te verspillen.

Kwaheri sasa 1

DRIESJE

Ach wat een druktemakers zijn jullie toch: discussiëren, imponeren, 
territorium afbakenen, kindjes verdedigen, netwerken, politieke 
spelletjes spelen, onderhandelen, roddelen, uitdagen, verontwaardigd 
zijn om niets, altijd weer bang om iets te missen of niet belangrijk 
genoeg te zijn. Je zou ook eens niet bij een vlooisessie aanwezig zijn… 

1 Tot ziens of tot de volgende keer
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Platform voor HRM,  
management & salarisprofessionals

Driessen Professionals en SCIOPENG  
werken samen in sociaal domein 

Hoe kan ik mijn medewerkers gelukkiger maken in hun werk en zorg ik voor minder ziekteverzuim? 
Krijgt e-HRM de aandacht die het verdient? Hoe zorg ik als manager voor betrokken en gemotiveerde 
medewerkers op de afdeling? Het antwoord op deze vragen is niet snel op één plek te vinden.

Publiek Perspectief
Op Publiek Perspectief komt alles samen. Van nieuws, achtergron-
den, onderzoeken, interviews, columns tot events. Speciaal voor 
HRM’ers, managers en salarisprofessionals die werkzaam zijn 
binnen overheid, het onderwijs, zorg & welzijn en cultuur.

Met bijna 25 jaar ervaring in de publieke sector heeft Driessen veel 
kennis verzameld. En wij vinden dat dit gedeeld moet worden. 
Want alleen door het delen van kennis kom je samen verder. Kijk 
op www.publiekperspectief.nl. 

Door de omvangrijke stelselwijziging in het sociaal domein is er 
een tekort aan professionals ontstaan. Denk aan klantmanagers, 
consulenten, beleidsmedewerkers en projectleiders. Voor de 
verantwoordelijken in de domeinen participatie, werk & inkomen, 
schulddienstverlening, Wmo en jeugdzorg is het lastig om deze 
profielen te vinden. 

Driessen Professionals en SCIOPENG zijn een 
samenwerking aangegaan om gemeenten nu 
en in de toekomst te blijven voorzien van deze 
schaarse professionals. De specialisten van 
SCIOPENG beschikken over de nodige kennis 

van en ervaring met het sociaal domein. Hierbij 
zetten we sterk in op opleiding en ontwikke-
ling van medewerkers. Zo zetten we trainee-
ships in voor het klaarstomen van jonge 
professionals binnen het sociaal domein.

Manager Marcel van den Bekerom van 
Driessen Professionals is verheugd met de 
samenwerking: “SCIOPENG is een geves-
tigde naam in het sociaal domein. Hun 
jarenlange ervaring in het sociaal domein 
in combinatie met de ervaring en het net-
werk van Driessen in de publieke sector, 
maakt dat we onze klanten nog beter en 
sneller van de juiste schaarse professionals 
kunnen voorzien.” Kijk op www.driessen.nl 
voor meer informatie.



Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is iets wat iedere organisatie belangrijk vindt.  
Een rol hebben in het leveren van een bijdrage aan de maatschappij op het gebied van mens en milieu, 
voelt als een verantwoordelijkheid. Bij Driessen zien wij dat niet alleen MVO, maar ook social return 
steeds belangrijker wordt. Zowel voor onszelf, als richting overheidsorganisaties die verplicht zijn om er 
in hun aanbestedingen werk van te maken.

Sinds 1 juli 2011 wordt social return bij  
aanbestedingen van overheden boven 
€ 250.000,- verplicht gesteld. Afspraken 
met betrekking tot social return zijn bedoeld 
om een bijdrage te leveren aan het vergroten 
van de arbeidsparticipatie van mensen  
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Karin 
van de Kerkhof is adviseur Social Return  
bij Driessen en ziet social return steeds 
belangrijker worden. “Social return heeft 
binnen overheidsorganisaties echt een  
plek gekregen. Er werken mensen die op 
hun visitekaartje adviseur of coördinator 
social return hebben staan. Dat geeft het 
belang van dit onderwerp duidelijk aan.”

Iets terugdoen voor de maatschappij
Karin: “Onze opdrachtgevers willen dat wij 
met een klein percentage van de omzet iets 
goeds terugdoen voor de maatschappij. Het 
doel is om zoveel mogelijk mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt gelijke kansen 
te bieden en – naar vermogen – zo regulier 
mogelijk te laten werken. Uiteindelijk is het 
de bedoeling om deze mensen aan werk of 
aan werkervaring te helpen.”

Organisaties kunnen het social return vraag-
stuk op verschillende manieren invullen. 

Dit gebeurt altijd in samenspraak tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer. Denk 
aan het delen van kennis en expertise om 
kansen voor bepaalde groepen op de 
arbeidsmarkt te vergroten, het inkopen bij 
bedrijven die kansen bieden aan mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt, het 
creëren van stage- of werkervaringsplaatsen 
en het bieden van contracten.

Door de Participatiewet moeten mensen 
met bijvoorbeeld een WW-uitkering vol-
doen aan bepaalde verplichtingen. Een 
arbeidsregio of werkgeversservicepunt, 
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Social return vs. 
Banenafspraak
Als we het hebben over social 
return, komt vaak de Wet Banen-
afspraak (en quotum arbeids beperk-
ten) ter sprake. Deze wet is tot stand 
gekomen als onderdeel van het 
Sociaal Akkoord en ondersteunt de 
Participatiewet. Onder de Banen-
afspraak worden er tot 2026 in totaal 
125.000 extra banen voor mensen 
met een arbeidsbeperking gereali-
seerd; waarvan 25.000 bij de over-
heid. In de praktijk wordt social 
return vaak verward met de Wet 
Banenafspraak. Het verschil zit in 
de doelgroepomschrijving. De doel-
groep van social return kandidaten 
kan per opdrachtgever verschillen, 
terwijl kandidaten die tot de Banen-
a fspraak behoren aan strakke, wet-
telijke kaders zijn gebonden.

“Social return is de  
verantwoordelijkheid  van iedereen”

“SOCIAL RETURN 
HEEFT BINNEN 

OVERHEIDS
ORGANISATIES 

ECHT EEN  
PLEK GEKREGEN.”



In de praktijk
MAAtjesproject - 
Gemeente Ede
Gemeente Ede heeft samen met twee andere 
organisaties op 1 februari 2017 het SamenWerkBedrijf 
(SWB)opgericht. Dit SWB loopt als proef voor een 
periode van 23 maanden. Het doel van de proef, 
en van het SWB, is ervaring op te doen met het zo 
goed mogelijk uitvoeren van taken in de openbare 
ruimte van de gemeente Ede door de inzet van 
zogenoemde MAAtjes (Mensen met Afstand tot 
de Arbeidsmarkt). Binnen het SWB gaan ca. 50 
uitvoerende medewerkers van de drie organisaties 
met elkaar samenwerken en daar komen meer dan 
20 nieuwe medewerkers bij, de MAAtjes. Door een 
integrale, resultaatgerichte en cyclische werkwijze 
levert het SWB meer efficiëntie, garantiebanen en 
een kwalitatief goede uitvoering van werk aan de 
openbare ruimte in de gemeente Ede. 

Wat zijn de eerste ervaringen met het MAAtjesproject?
Jan van Alst, projectleider SWB: “De eerste ervaringen zijn positief. 
Vanaf de eerste dag was er energie en enthousiasme in de  
samenwerking op de werkvloer tussen de werknemers van de drie 
organisaties en de MAATjes. Ook de samenwerking met Driessen 
wordt als zeer plezierig en constructief ervaren.”

Karin van de Kerkhof, adviseur social return: “De MAAtjes zijn door 
de gemeente Ede geworven, bij Driessen in dienst gekomen en 
worden door professionals vanuit de gemeente begeleid in hun 
dagelijkse werk. Samen met de gemeente hebben we de standaard-
processen waar mogelijk aangepast aan deze speciale doelgroep. 
Een iets andere aanpak maakt het verschil tussen een succesvolle, 
duurzame plaatsing en vroegtijdige uitval.” 

waarin de gemeente, bedrijfsleven en het 
UWV samenwerken, is dan dé plek waar 
mensen zonder werk hun kans op een baan 
kunnen vergroten. 

“Driessen werkt als uitzendbureau nauw 
samen met gemeenten om mensen weer 
aan een baan te helpen. Zo organiseren wij 
de workshop ‘Solliciteren’ voor zowel kan-
didaten als klantmanagers. Na een workshop 
volgen er vaak nog 1 op 1 gesprekken met 
kandidaten, waarin de vraag gesteld wordt 
‘Wat wil je leren?’. Hier kan uitkomen dat 
men meer wil weten over LinkedIn of meer 
wil leren op het gebied van personal bran-
ding. Na zo’n gesprek hebben wij een goed 
beeld en is de kans groter dat wij een kan-
didaat aan werk kunnen helpen. Op deze 
manier zijn er al diverse kandidaten succes-
vol geplaatst. Leuk dat we dan van zowel 
kandidaten, maar ook van klantmanagers 
bij gemeenten reacties krijgen als: “Door 
deze samenwerking hebben we mogelijk-
heden kunnen creëren voor mensen met 
een afstand op de arbeidsmarkt! Niet alleen 
een nieuwe baan, vrijwilligerswerk, een 
workshop of een werkervaringsplaats, maar 
vaak daarmee ook een verbetering op per-
soonlijk, maatschappelijk en financieel 
terrein.” Want daar doen we het natuurlijk 
voor”, aldus Karin.

LIEKE JANSEN
lieke.jansen@driessen.nl
communicatieadviseur

“Social return is de  
verantwoordelijkheid  van iedereen”



In 2012 maakte Jaap Versfelt een flinke ommezwaai. Hij verruilde het internationale bedrijfsleven voor 
een compleet andere wereld; het onderwijs. Hij had genoeg van de verhalen die hij hoorde van zijn 
kinderen over saaie lessen en slechte leraren en nam zelf het heft in handen; het onderwijs kan en moet 
beter. Dat was het begin van Stichting LeerKRACHT. 

Van het bedrijfsleven naar het 
onderwijs. Een flinke stap. Hoe bent 
u tot dit besluit gekomen?
“Mijn zonen vertelden mooie verhalen over 
geweldige docenten, maar ook verhalen 
over treurige lessen waarin de verveling 
toesloeg en er niet veel werd geleerd. Daar 
heb ik nooit wat mee gedaan. Totdat mijn 
vrouw naar de PABO ging en precies 
dezelfde verhalen vertelde over haar docen-
ten. Dat was het moment dat ik besloot om 
iets te gaan doen. Met mijn vrouw stelde ik 
een enquête op om feedback te verzamelen 
over docenten. Daar is door de school heel 
cynisch op gereageerd. Dat was voor mij de 
druppel en het moment dat ik aan de slag 
ben gegaan in het onderwijs.” 

Het thema van deze editie is ‘ver
spilling’. Welke verspilling ziet u in 
het onderwijs?
“Ik zie zowel bij leerlingen als docenten 
talentverspilling. Binnen scholen zie je groot 
verschil in kwaliteit van docenten. Dat bete-
kent dat er veel talent van leerlingen verlo-
ren gaat. Docenten kunnen beter worden 
door van en met elkaar op school te leren. 

Lesgeven is een moeilijk vak. Je moet niet 
in je eentje het wiel gaan uitvinden. Als je 
dat toch probeert, verspeel je je eigen talent 
én dat van de leerlingen.” 

Geldt dat voor elke school?
“Uit het onlangs verschenen rapport ‘Staat 
van het Onderwijs 2015-2016’ van de onder-
wijsinspectie, is naar voren gekomen dat er 
geen enkel land is waar het verschil in kwa-
liteit tussen de scholen zo groot is als in 
Nederland. De keuze voor een school kan 
dus van invloed zijn op de prestatie van je 
kind. Dat is bizar en moet niet kunnen. 
Volgens het rapport kun je een goede school 
herkennen aan: 

 - Goede leraren
 - Een hecht lerarenteam
 - Aandacht voor professionalisering  

en verbetering
Mooi dat deze naar voren komen, want dit 
zijn precies de elementen die wij toepassen.”  

Hoe kom je tot bovenstaande 
succeselementen?
“De enige manier is het creëren van een 
cultuur op school van ‘elke dag samen een 

Elke dag samen 
een beetje beter
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Stichting Leerkracht is in 2012 opgericht. Initiatiefnemer is Jaap Versfelt, vader van 4 zonen 
en partner bij McKinsey & Company. Hij nam daar ontslag en startte als voltijd vrijwilliger 
met leerKRACHT. Hij kreeg al snel hulp van andere vrijwilligers, de Onderwijscoöperatie, 
de onderwijsvakbonden en veel andere organisaties. Het is nu een groep van professionals 
met passie voor nog beter onderwijs.



Stem van  
de leerling

Gezamelijk
lesontwerp

Bordsessie

Lesbezoek en 
Feedback

beetje beter’. Met een hecht team van lera-
ren leer je van elkaar en verbeter je samen 
het onderwijs. Kijk bij elkaar in de les, geef 
elkaar feedback en bereid samen lessen 
voor. Dat zorgt ervoor dat leraren hun over-
tuiging van wat wel en niet werkt delen. 
Daar leer je van. Ook vraag je leerlingen om 
feedback. Zij hebben goed in de gaten wat 
het effect van de leraar is op de klas.

Lerarenteams stellen op basis van alle ver-
zamelde input samen doelen, bedenken 
verbeteracties en gaan samen een verbeter-
cyclus in. Daar gebruiken we de verbeter-
borden (LEAN borden) voor. Het grappige 
is dat we zien dat de verbetercyclus die 
leraren in hun teams gebruiken ook in de 
klas wordt meegenomen.” 

Hoe lang duurt het om een cultuur 
van ‘elke dag een beetje beter’  
te creëren?
“Afhankelijk van het soort onderwijs en de 
omvang van de school duurt dit één tot twee 
jaar. In Nederland doen nu 476 scholen actief 
mee. Actief mee doen betekent één tot twee 
jaar alle leraren twee uur per week vrij 
maken. Twee jaar lang aan de bak om het 
onderwijs te verbeteren en het creëren van 
een verbetercultuur. Daarna zie je duidelijk 
dat er gewerkt wordt met meer plezier. 
Leraren vinden het fijn om er niet alleen voor 
te staan en om als professional te werken.” 

Waar haalt u het meeste  
werk plezier uit?
“Ik zie enthousiaste leraren, daar word ik blij 
van. Maar echt blij word ik van het effect dat 
ik zie in de klassen. Er zijn bordsessies die 
geleid worden door kinderen van 7 jaar! Ze 
stellen doelen, maken verbeterplannen, chec-
ken of iedereen blij is en vragen door. Kinderen 
zijn zelfs gewend om feedback te vragen. 
Kinderen leren dat een situatie geen gegeven 
is en je zelf het heft in handen kan nemen. 
Kun je nagaan hoe de wereld eruitziet als 
alle kinderen deze manier van werken met 
de paplepel wordt ingegoten.”

Wanneer bent u tevreden?
“Als wij hebben bereikt dat hetgeen wat wij 
begonnen zijn, niet meer te stoppen is, dan 
ben ik tevreden. Je kunt nu als school je kop 
in het zand steken en zeggen ik doe niet 

mee. Maar er komt een moment dat je er 
als school niet meer mee weg komt. De 
onderwijsinspectie en andere organisaties 
komen ook al in beweging. Het zou hele-
maal fantastisch zijn als aankomende leraren 
al tijdens hun opleiding leren dat ze samen 
moeten werken om beter te worden. Samen 
kunnen wij het beter maken.“

GONNEKE VAN OG
gonneke.vanog@driessen.nl
marketingadviseur

“ZELFS 
7JARIGEN  

LEREN DOOR  
DE BORDSESSIES 
AL ZELF DOELEN 

STELLEN EN 
FEEDBACK 
VRAGEN”
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Helpdesk HRM
Vraag & antwoord

Vergoeding tijdelijke vervanging wethouder

Een wethouder is ziek en een vervangende deeltijd wethouder is 
door de gemeenteraad benoemd. De vervangende deeltijd wethouder 
ontvangt een vergoeding in verband met de tijdelijke vervanging 
van de zieke wethouder. Ontvangt deze vervangende wethouder  
de vergoeding naar rato van zijn benoemingsomvang?

In artikel 10 Rechtspositiebesluit wethouders staat met zoveel woorden dat 
de tijdelijke vervanger van de wethouder die verlof heeft wegens zwangerschap 
en bevalling of ziekte, een bedrag ontvangt per maand voor zijn verzekering 
voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de bezoldiging (artikel 3 Rechtspositiebesluit 
wethouders) is ten aanzien van de vergoeding in verband met tijdelijke ver-
vanging in verband met zwangerschap en bevalling of ziekte niet expliciet 
bepaald dat de vergoeding naar 
evenredigheid wordt toegekend. 
Een vervangende deeltijd wethou-
der ontvangt daarom maandelijks 
de volledige vergoeding.

Staken groepsleerkracht 
en korting salaris

Is het mogelijk om groepsleerkrachten te 
verbieden deel te nemen aan een staking? 
Indien dat niet het geval is, mag er dan 
salaris worden ingehouden over de tijd 
dat gestaakt wordt?

Onderwijspersoneel heeft op grond van artikel 
6 Europees Sociaal Handvest, het recht om te 
staken. Mocht een groepsleerkracht gaan staken, 
dan geldt als hoofdregel “geen arbeid, geen 
loon”. Over de tijd (uren) dat er gestaakt wordt, 
is geen loon verschuldigd (zie artikel 7:628 BW 
en art. 11.2 lid 6 van de CAO-PO 2016-2017). In 
het geval van een georganiseerde staking bestaat 
de kans dat geregistreerde stakers die lid zijn 
van een bond die oproept tot staking, een uit-
kering uit de zogenaamde stakingskas krijgen. 

Vanuit praktisch oogpunt is het verstandig om 
als werkgever vooraf te inventariseren wie van 
plan is te gaan staken en aan te geven dat degene 
die daadwerkelijk gaat staken geen uitbetaling 
van loon over die uren krijgt. Ook is een inven-
tarisatie vooraf van belang met het oog op  
het - nog kunnen aanbieden - van onderwijs.

Terugkomen op instemming  
ondernemingsraad (OR)
Onze OR heeft schriftelijk ingestemd met een nieuw ziek-
teverzuimprotocol. De ondernemingsraad wil deze instemming 
intrekken. Er is niets gewijzigd. Kan dit zomaar?
 
Nee, als een ondernemingsraad eenmaal heeft ingestemd met een 
besluit van de bestuurder, dan kan de OR niet meer terugkomen 
op deze instemming. De bestuurder mag het besluit dan daadwer-
kelijk gaan uitvoeren.

Het kan anders liggen wanneer de bestuurder een andere uitvoering 
(op termijn) geeft, dan zoals die in het (nieuwe) verzuimprotocol 
staat. Essentieel is of de feitelijke uitvoering in overeenstemming is 
met de regeling waarmee de OR heeft ingestemd. Indien dit niet het 
geval is, dan kan er sprake zijn van een nieuwe regeling waarvoor 
alsnog goedkeuring moet worden gevraagd.



Heeft u een vraag 
voor de Helpdesk 
HRM? 
Neem contact op via 
helpdesk@driessen.nl.
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Artikel 3:10 CAR waarnemingstoelage

Een medewerker gaat tijdelijk zwaardere taken verrichten, maar blijft de 
oorspronkelijke functie uitvoeren en de daarbij behorende salarisschaal 
ontvangen. Wij willen de medewerker tijdelijk een toelage verstrekken 
(verschil hogere schaal en eigen schaal). Gezien de formulering in art 
3:8 CAR kan dit geen functioneringstoelage zijn. Is het toekennen van 
een garantietoelage uit 3:15 een optie?

Een medewerker gaat bepaalde taken behorende tot een hoger ingeschaalde 
functie verrichten. Het advies is om de waarnemingstoelage te hanteren in verband 
met gedeeltelijk waarnemen van een hogere functie (artikel 3:10 CAR). Bij 
gedeeltelijke waarneming wordt de toelage naar evenredigheid toegekend.

Met deze bepaling wordt beoogd dat de waarnemer – voor het deel van de functie 
dat wordt waargenomen – op hetzelfde niveau wordt beloond als het geval zou 
zijn geweest indien hij of zij bij bevordering in de waar te nemen functie zou zijn 
aangesteld. Voor een juiste vaststelling van de toelage moet de betrokken ambtenaar 
volgens de bij u geldende regels – fictief – worden ingeschaald in de functieschaal 
van de functie die wordt waargenomen. Het verschil tussen dat bedrag en het 
salaris van de ambtenaar wordt als waarnemingstoelage uitgekeerd.

Ketenbepaling artikel 2:4 CAR

Een P&O adviseur bij een gemeente heeft een structurele aanstelling van 20 uur per week. In het kader van een fusie 
wordt gedacht om de adviseur voor 16 uur projectwerkzaamheden te laten verrichten, naast zijn structurele aanstelling. 
Of de fusie binnen 24 maanden gestalte krijgt, is onzeker. Kunnen we de adviseur een aanstelling voor bepaalde tijd  
aanbieden voor een eenmalig project, zodat de 16 uur niet ‘vast’ worden na 24 maanden?

In artikel 2:4 CAR staat dat de maximale aanstellingsduur voor 
(opeenvolgende) aanstellingen voor bepaalde tijd is vastgesteld op 
24 maanden. Daarna is de aanstelling structureel.

Een aanstelling voor bepaalde tijd kan echter de 24 maanden over-
schrijden voor een eenmalig project, waarvoor unieke werkzaamheden 
moeten worden verricht en waarvoor van de gemeente redelijkerwijs 
niet verwacht kan worden dat deze de kennis in huis heeft.  

Is het project klaar, dan is de aanstellingsgrond weg en kan ontslag 
op basis van 8:12 CAR volgen. Houd hierbij rekening met de opzeg-
termijn, zoals genoemd in artikel 8:12:2 CAR.

Nu blijkt dat deze gemeente een medewerker in huis heeft die deze 
projectwerkzaamheden kan verrichten. Hierdoor is het niet mogelijk 
om projectaanstelling aan te bieden, zonder het risico te lopen dat 
na twee jaar de 16 uur ‘vast’ worden.



Bernhoven wil laten zien dat het echt anders kan in de zorg. Met de nieuwe koers ‘Betere zorg door 
minder zorg’ was het Brabantse ziekenhuis voor de regio Oss-Uden-Veghel het afgelopen jaar veel in de 
media. Niet omdat het ziekenhuis meer patiënten behandelde en de omzetcijfers stegen, maar juist het 
tegenovergestelde zorgde voor ‘breaking news’. We praten over deze unieke aanpak om zorg anders te 
organiseren en waarin kwaliteit voorop staat met Hanneke Wouters, Directeur HR.

Wat was de reden voor Bernhoven 
voor dit nieuwe organisatiemodel? 
Hanneke Wouters: “De zorgkosten stegen, 
terwijl tegelijkertijd alles binnen de zorg 
efficiënter moest. Kortgezegd: meer met 
minder. Bernhoven wilde continuïteit van 
zorg bieden in de regio en daarnaast een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
pakken om de zorgkosten te verlagen. In 
2014 zijn we gestart met het project ‘Droom’, 
om concreet na te denken wat we anders 
zouden willen binnen het huidige zorgstelstel. 
Dit vanuit de overtuiging dat het ook daad-
werkelijk anders zou kunnen en moeten 
binnen de zorg. De afgelopen jaren hebben 
we tal van initiatieven ontwikkelt om de zorg 
en de organisatie anders in te richten, met 
als doel optimale kwaliteit van zorg leveren 
met meer aandacht voor de patiënt.”

Kun je hier iets meer over vertellen?
“We zijn vanuit de patiënt gaan nadenken. 
Wat is de beste route die een patiënt kan 
doorlopen om dat te krijgen wat hij of zij 
echt nodig heeft? Alle standaardprocessen 
werden hierbij losgelaten. We zijn gestart 
aan het begin van de route die een patiënt 
af kan leggen. Denk bijvoorbeeld aan de 
Spoedeisende Hulp, waar een patiënt direct 
een ervaren specialist te zien krijgt, in plaats 

van een arts-assistent. Zij kunnen het snelst 
beoordelen wat er met de patiënt aan de 

hand is, zodat een patiënt niet onnodig veel 
diagnostiek krijgt. Dit zorgt ervoor dat 

patiënten niet onnodig lang in het ziekenhuis 
blijven. Indien een patiënt toch opgenomen 
wordt, hebben we ons structurele proces 
zo aangepast dat we nu een Acute Opname 
Afdeling hebben, waarin alle expertise is 
samengebracht om snel een diagnose te 
stellen en er sneller voor te zorgen dat de 
patiënt dat krijgt wat hij nodig heeft.”

Wat maakt Bernhoven uniek  
in deze aanpak?
“Wat Bernhoven uniek maakt, is dat we het 
integraal aanpakken. Kwaliteit van zorg staat 
altijd centraal. De Raad van Bestuur, medi-
sche staf, huisartsen en zorgverzekeraars 
zijn allen vanaf het eerste uur betrokken bij 
het ontwerp en bij de vraag ‘zouden we het 
niet anders moeten doen?’. Samen hebben 
we naar het fundament van onze organisatie 
en ons zorgsysteem gekeken en besloten 
om het daadwerkelijk anders te gaan doen. 
We hebben artsen daarin verantwoordelijk 
gemaakt voor keuzes. Niet alleen op inhoud 
van zorg, maar ook als het gaat om de inrich-
ting van de organisatie. Zo zijn er twee 
artsen aangesloten in het directiecomité en 
is de organisatie omgezet naar een BV struc-
tuur, waarbij de artsen met participatie in 
loondienst zijn gekomen en dus ook een 
stukje eigenaar zijn van het ziekenhuis. Door 

“IN 2014 ZIJN WE 
GESTART MET 
HET PROJECT 

‘DROOM’, OM 
CONCREET NA 

TE DENKEN WAT 
WE ANDERS 

ZOUDEN 
WILLEN BINNEN 

HET HUIDIGE 
ZORGSTELSTEL.”
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Ziekenhuis Bernhoven:
Zorg zo organiseren dat  
iedereen er beter van wordt”

“



ze die verantwoordelijkheid te geven, kunnen 
ze sneller beslissingen nemen, keuzes maken 
en direct doorpakken als dat nodig is.”

Welke uitdagingen en rol is hier 
weggelegd voor HR? 
“We hebben een organisatiemodel ontwik-
keld vanuit een hele nieuwe organisatiefi-
losofie. HR is nauw betrokken bij de uitrol 
hiervan, want dit betekent de nodige aan-
passing in structuren en medewerkers op 
bepaalde posities. Een grote verandering is 
dat we de leiderschapsstructuur hebben 
aangepast, waarbij het accent komt te liggen 
op ontwikkeling en coachen van de mede-
werkers. Wat we in de praktijk zagen, is dat 
door de dynamiek in een ziekenhuis de 
dagelijkse bedrijfsvoering voor een leiding-
gevende of afdeling veel aandacht vroeg. 
Denk hierbij aan zorgdragen voor de beschik-
baarheid van middelen, het optimaliseren 
van procedures en het op peil houden van de 
kwaliteit. Uiterst relevante onderwerpen die 
veel tijd vragen, waardoor er minder tijd 
over bleef om echt met de medewerker in 
gesprek te zijn. Vanuit de filosofie van Droom 
is het cruciaal dat als wij het beste willen 
voor de patiënt, wij er ook alles aan moeten 
doen om medewerkers de juiste zorg te 
kunnen laten leveren aan de patiënt.

In het nieuwe model hebben leidinggevenden 
de ruimte om hun medewerkers volledige 
aandacht te geven, zodat zij optimaal in hun 
kracht staan, goed in hun vel zitten en zich 
kunnen ontwikkelen op een manier zoals 
past bij Bernhoven. De technisch en finan-
cieel georiënteerde taken hebben we bij 
een andere functionaris belegd. Het betrek-
ken van medewerkers bij de verandering 
die gaande is en ze zelf een rol geven in  
het optimaliseren van de zorg, zodat ze zich-
zelf ook eigenaar voelen van de verandering, 
is essentieel.”

Wanneer kun je zeggen  
dat Bernhoven hier succesvol  
in is geweest? 
“De enige die dat het beste kan zeggen is 
de patiënt. Deze komt doorgaans op een 
kwetsbaar moment in zijn of haar leven  
bij ons binnen. Het belangrijkste is dat de 
patiënt tijdens of na het zorgproces zegt: 
‘Ik heb echt de zorg gekregen die ik nodig 
heb’. De tevredenheid van de patiënt over 
de kwaliteit van zorg en de wijze waarop 
deze is verleend, dat is waar we het allemaal 
voor doen. Wat daarnaast voor ons natuur-
lijk ook een belangrijke indicator is, is  
wanneer we ervaren dat onze medewerkers 
met plezier en passie hun werk kunnen doen 

en tevreden zijn over de zorg die zij leveren 
en Bernhoven als werkgever.”

Heb je nog tips voor andere organi
saties die een dergelijke verande
ring in gang willen zetten?
“De belangrijkste tip is dat je als organisatie 
een authentieke koers uitzet. Je moet als 
organisatie nadenken waar je voor staat en 
welke route daarbij past. Kijk naar inspire-
rende voorbeelden en vertaal deze vervol-
gens naar je eigen situatie. Wat betekent 
dat voor ons? Voer gesprekken met elkaar 
en wees hierbij open minded. Pas dan zie 
je ook echt de mogelijkheden die er zijn die 
je eerder misschien niet zag. Ben niet bang 
om keuzes te maken en vertrouw erop dat 
wat je met elkaar hebt bedacht het goede 
is. Bijstellen kan altijd. Dus als je erin 
gelooft, gewoon doen!” 

 

DOMINIQUE ROOST MSc
dominique.roost@driessen.nl
HRM-consultant
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Driessen Foundation 
 deelt werkgeluk! 

Uitgelicht

Bij Driessen geloven wij dat ieder mens streeft naar een gelukkig bestaan. Goed werk speelt hierin een 
belangrijke rol en zorgt voor werkgeluk. Werk geeft je namelijk de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen 
én de (financiële) ruimte om een leuk leven te leiden. Maar het hebben van goed werk en het ervaren 
van werkgeluk is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Werkgeluk mogelijk maken voor mensen 
waarvoor dit niet vanzelfsprekend is: daar 
ligt onze passie. De Driessen Foundation 
zet zich in voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt die barsten van het talent, 
maar niet de juiste kans krijgen om dit talent 
binnen een organisatie te laten zien. Voor 
hen is het vaak lastig om een baan te vinden 
en te houden. En daar maken wij graag het 
verschil voor. Want juist deze mensen ver-
dienen een werkplek waar ze met trots 
kunnen laten zien wie ze zijn en waar hun 
talenten liggen.

Hoe meer werkgeluk wij kunnen delen, 
hoe beter. De afgelopen jaren is Driessen 
flink gegroeid. En hoe groter ons familie-
bedrijf wordt, hoe meer wij kunnen bete-
kenen voor de wereld om ons heen. Vanuit 
deze gedachte én de passie voor ‘mens en 
werk’ is de Driessen Foundation in het leven 
geroepen. 

Het klinkt misschien alsof wij de wereld 
willen verbeteren, maar dat kunnen we 
natuurlijk niet. Wel kunnen wij ons steentje 
bijdragen. Dat doen we onder andere door 

“WERKGELUK 
VERMENIGVULDIGT 

ZICH WANNEER  
JE HET MET  

  IEMAND DEELT”

bestaande goede doelen te ondersteunen. 
Wij hebben onze medewerkers daarnaast 
gevraagd om mee te denken over (lokale) 
goede doelen met dezelfde passie als de 
Driessen Foundation. Denk aan initiatieven 
die bezig zijn met het begeleiden van vluch-
telingen naar werk, met het terugbrengen 
van mensen met een ziekte naar de arbeids-

markt, arbeidsgehandicapten, etc. Allerlei 
groepen die op de een of andere manier 
moeite hebben om op een goede manier 
aan werk te komen en die daarbij wel een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wij 
helpen hen met financiële middelen en 
zetten onze expertise in op het gebied van 
‘mens en werk’. 

Kent u een organisatie met dezelfde passie als de Driessen Foundation?
En wilt u kijken of er aanknopingspunten zijn voor een eventuele samenwerking? Dan 
kunt u vanaf juli - wanneer de website van de Driessen Foundation live gaat - de door 
ons gekozen goede doelen bekijken en een ondersteuningsaanvraag indienen via 
www.driessenfoundation.nl. 
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Talent ontdekken? 
 Ga schatgraven!

Veel verbeter- of verandertrajecten leveren 
(te) weinig op, omdat we medewerkers 
willen leren om dingen anders te doen. We 
maken daarbij onvoldoende gebruik  
van ieders unieke talenten. Organisaties 
gaan er ten onrechte vanuit dat mensen  
zich vrij eenvoudig kunnen aanpassen aan  
veranderende taken, rollen of functies. Voor 
velen is dit juist heel moeilijk. Zeker  
wanneer een verandering ingaat tegen je 
eigen voorkeursgedrag.

Als mensen een nieuwe rol niet goed op-
pakken, betekent het niet dat ze niets meer 
kunnen. Meestal is er sprake van een  
verkeerde afstemming tussen enerzijds 
talenten, voorkeuren en vaardigheden van 
de medewerker en anderzijds de eisen die 
vanuit de organisatie aan een specifieke 
functie of rol worden gesteld. 

Voor een goede bedrijfsvoering is het uiter-
aard belangrijk dat iedere medewerker weet 
wat er van hem of haar verwacht wordt. 
Maar minstens zo belangrijk is het dat de 
medewerker inzicht heeft in zijn of haar 

eigen talenten en kwaliteiten. Mensen die 
dit inzicht hebben, weten waar hun kracht 
ligt en komen sneller en met meer plezier 
in actie. Wanneer de organisatie openlijk 
haar waardering uitspreekt voor eigen 
initiatief, dan gaan mensen steeds enthou-
siaster op zoek naar activiteiten die van 
toegevoegde waarde zijn voor zichzelf én 
voor uw organisatie. 

In onze kenniseconomie zit het grote 
bedrijfskapitaal in je eigen mensen. Maar 
hoe krijgen we dit verborgen kapitaal goed 

in beeld? Ga schatgraven. Ga (en blijf!) met 
elkaar in gesprek. Krijg zicht op het talent 
binnen je organisatie en laat het bloeien.
 
Zelf maak ik graag gebruik van de Talent 
Motivatie Analyse (TMA). De TMA-
methode legt verbinding tussen de organi-
satiedoelen en de drijfveren/talenten van 
mensen. Een praktisch instrument, positief 
geformuleerd en gericht op groei en  
ontwikkeling. Meer weten? Neem gerust 
contact met mij op of kijk eens op 
www.mensiumgroep.nl.

MARIËLLA VAN DE 
WATERBEEMD  
 m.vandewaterbeemd@ 
mensiumgroep.nl
adviseur

Ik zie het nog vaak gebeuren. In mijn beginjaren als personeels adviseur werkte ik er enthousiast  
aan mee. Prachtige programma’s, ontwikkeld voor diverse functiegroepen; collectieve MD-trajecten,  
scholingsprogramma’s voor secretaresses of bijvoorbeeld magazijnmedewerkers. Miljoenen worden er 
besteed aan het ‘verbeteren’ van medewerkers. De opbrengst valt vaak tegen. Verspilling van geld, maar 
vooral van het enorme talent dat binnen íedere organisatie rondloopt.

Expert aan het woord

“KRIJG ZICHT  
OP HET TALENT 

BINNEN JE 
ORGANISATIE  
EN LAAT HET  

  BLOEIEN.”
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Speciaal voor deze laatste groep heeft de 
overheid premiekortingen bedacht. 
Hierdoor is de drempel voor een werkgever 
lager om werknemers uit een bepaalde 
doelgroep aan te nemen. Voor de werkgever 
betekent een premiekorting lagere loon-
kosten. En voor de werknemers een kans 
op (duurzame) inzet op de arbeidsmarkt. 
In dit artikel bespreek ik kort twee veel-
voorkomende premiekortingen. 

Premiekorting oudere werknemers
De premiekorting oudere werknemers geldt 
voor werknemer van 56 jaar of ouder die in 
dienst treedt direct vanuit een uitkerings-
situatie. Dit kan bijvoorbeeld een WW-, 
WIA- of APPA-uitkering zijn.

Bij een dienstverband van 36 uur heeft u recht 
op een premiekorting van 7000 euro. U krijgt 
deze korting gedurende een periode van drie 
jaar. Om de premie toe te passen heeft u een 
doelgroepverklaring nodig. De werknemer 
kan deze aanvragen bij het UWV of de 
gemeente. Uw werknemer kan u ook mach-
tigen om deze verklaring aan te vragen.

Premiekorting arbeidsgehandicapte 
werknemer
U mag deze korting toepassen als u iemand 
aanneemt die direct voorafgaand aan 
indiensttreding behoort tot één van de 
doelgroepen van Wet Banenafspraak en 

quotum arbeidsbeperkten. De werknemer 
moet ook als zodanig zijn opgenomen in 
het doelgroepenregister. U kunt dit doel-
groepenregister raadplegen via het UWV 
werkgeverportaal. 

Het gaat onder andere om werknemers die 
recht hebben op Wajong, de werknemer 
die is geïndiceerd als bedoeld in de Wet 
sociale werkvoorziening of werknemers 
die niet 100% van het minimumloon kunnen 
verdienen.

U mag in de bovenstaande situaties een pre-
miekorting toepassen van 2000 euro per jaar. 
Neemt u iemand aan die een WIA-uitkering 
heeft, dan mag u zelfs een korting toepassen 
van 7000 euro per jaar. Beide kortingen mag 
u drie jaar lang toepassen. Heeft u reeds een 
werknemer in dienst die recht krijgt op een 
WIA-uitkering? Als deze werknemer het 
werk hervat, dan kunt u onder voorwaarden 
de korting ook toepassen.

Heeft u tegelijkertijd recht op de premie-
korting ouderen én arbeidsgehandicapten, 
dan mag u uitsluitend de premiekorting 
arbeidsgehandicapten toepassen.

Weet u niet of uw werknemer behoort tot 
een van de doelgroepen waarvoor u een 
premiekorting kunt krijgen? Dan mag u de 
werknemer twee maanden na indienst- 

Premiekortingen
Het is goed om als organisatie bezig te zijn met duurzame inzetbaarheid. Vaak ligt daarbij de focus op 
duurzame inzetbaarheid van de werknemer die reeds aan het werk is. Maar sommige mensen kost het 
wat extra moeite om een leuke baan te vinden en kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken.

Salaris up-to-date



GUUS LEENEN
guus.leenen@driessen.nl
salarisadviseur outsourcing

Salaris up-to-date

#TRENDING 
TOPIC

Trending Topic 
Verspilling is essentieel!
Althans in creatieve processen. En zonder deze 
processen kom je binnen organisaties niet 
tot innovatie. Toen ik nog studeerde aan de 
kunstacademie werd ik in mijn atelier regelmatig 
omringd door mislukte schetsen waar ik pas na een 
tijdje lijn in begon te zien. Weggooien was voor mij 
geen optie.

Soms moet je namelijk eerst van a naar c om b te kunnen zien: 
‘connecting the dots’. Daniel H. Pink, de schrijver van A Whole New 
Mind over creativiteit en empathie als de belangrijkste competenties 
voor de toekomst, stelt dat je binnen organisaties twee soorten 
problemen hebt: mysteries en puzzels. 

Puzzels kun je oplossen met standaard lineaire projectmanagement-
methodes, maar voor mysteries werkt dit minder goed. Bij mysteries 
is het probleem vaak niet helemaal duidelijk en weet je ook niet 
welke stappen je moet zetten naar het einddoel. Vaak is er geen of 
juist teveel data beschikbaar en weet je nog niet welke data relevant 
is. Dit soort projecten vragen om ‘Design Thinking’, een steeds 
populairder wordende aanpak in een wereld waarin innovaties 
elkaar snel opvolgen. Zie het als de manier waarop designers of 
kunstenaars denken, toegepast in organisaties. 

Design Thinking stelt de mens centraal en je werkt iteratief naar 
een oplossing via kwalitatief onderzoek onder de doelgroep, ideege-
neratie, visualisatie, storytelling en prototyping. Je zet in op meerdere 
ideeën, omdat je er tijdens het proces pas achter komt wat echt 
werkt. Er is dus altijd een mate van verspilling, maar die heb je hard 
nodig. Houd hierbij wel de quote van het bekende Design Thinking-
adviesbureau IDEO in gedachten: ‘Fail often, to succeed sooner’!

SAMIR TER LÜÜN 
samir.terluun@driessen.nl
programmamanager

Vragen?
Bovenstaande premiekortingen zijn 
in dit artikel globaal aan bod geko-
men. Zo heeft u een idee wanneer 
u recht heeft op deze kortingen. 
Heeft vragen naar aanleiding van 
dit artikel? Wilt u bijvoorbeeld 
weten hoe deze premiekorting 
precies wordt berekend of in welke 
overige situaties u recht heeft op 
deze of andere premiekortingen? 
Neem dan contact op met Driessen.

treding hiernaar vragen. De werknemer 
moet dan openheid van zaken geven.

2018 en verder
U kunt bovenstaande premiekortingen 
uitsluitend nog toepassen in 2017. Onder 
voorwaarden worden deze premiekortingen 
vanaf 2018 omgezet in een loonkostenvoor-
deel voor de resterende periode. UWV 
berekent dit voordeel. Vervolgens betaalt 
de Belastingdienst dit voordeel uit na afloop 
van het kalenderjaar.
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Opleidingen
De eerste helft van 2017 ligt weer achter ons. En wat stond er weer veel 
op het programma! Van opleidingen, kennisdagen, gebruikersbijeen-
komsten tot een inspiratiedag. Met de zomer(vakantie) voor de deur 
is de agenda even wat rustiger, maar vanaf september draaien we weer 
op volle toeren. Natuurlijk brengen we u tegen die tijd weer op de 
hoogte van het najaarsprogramma op Publiek Perspectief. 

Meer informatie of inschrijven? 
Het meest actuele aanbod en inschrijven voor een van onze opleidingen is mogelijk via 
www.driessen.nl/opleidingen. Op www.publiekperspectief.nl vindt u een actueel 
overzicht van alle bijeenkomsten en evenementen.

& events

Bekijk de wereld eens door een andere bril
Een inspirerende dag met sprekers  

die hun vak verstaan

 Lunchtijd!

Tijd om te netwerken of  elkaar persoonlijk te ontmoeten

Het uitgelezen moment om bij te  

praten en ervaringen te delen



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

Hoofd en eindredactie
Lieke Jansen 

Redactie
drs. Jeroen Driessen
drs. Ad van Zutphen
drs. Michel van Hoeij MBA
Harold de Wit, MSc.
Koen de Rooij, MSc.
drs. Marije de Greef
drs. Fenny Meulendijks
Samir ter Lüün

Art Direction & Design
Crossmarks bv

Drukwerk
Drukkerij van Stiphout

Secretariaat
Driessen HRM
Afdeling marketing &
communicatie

Postbus 748
5700 AS Helmond
Tel: 0492 - 50 66 66
communicatie@driessen.nl 
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 Digitaal? 
U kunt Driessen Persoonlijk ook geheel 
vrijblijvend digitaal ontvangen. Om u 
hiervoor aan te melden gaat u naar www.
publiekperspectief.nl. Klik rechtsboven 
op uitgaven en kies voor magazine 
Driessen Persoonlijk. Als u zich heeft 
aangemeld ontvangt u iedere uitgave 
voortaan in uw 
mailbox.

Driessen Persoonlijk is met grote zorg samengesteld voor de relaties van Driessen 
HRM. Desondanks kunnen aan dit magazine geen rechten worden ontleend. 

Steun de Driessen Foundation
Maakt u gebruik van één van onze ruimtes, dan bepaalt u achteraf zelf welk bedrag wij 
op de factuur mogen zetten. Uw bijdrage komt vervolgens ten goede aan de Driessen 
Foundation die als doel heeft om werkgeluk te creëren voor mensen waarvoor dit niet 
vanzelfsprekend is. Daarnaast toont de Driessen Foundation haar betrokkenheid in 
verschillende lokale sponsorinitiatieven die wij een warm hart toedragen.

Wist u dat u op de locaties van Driessen terecht 
kunt voor bijeenkomsten met uw eigen team?  
Van een ontbijt bijeen  komst in onze binnentuin tot 
een presen tatie in ons mooie theater. Onze locaties 
beschikken over inspirerende ruimtes waar u samen 
kunt komen. Wij verzorgen er graag een heerlijke 
lunch of gezellige borrel.

Inspirerend vergaderen

Wilt u een vergaderruimte reserveren of  
heeft u vragen over de mogelijkheden? 
Neem dan contact met ons op via telefoon -
nummer 0492  50 66 66 of stuur een e-mail 
naar communicatie@driessen.nl



De publicatie 'Werkgeluk' van Driessen HRM gaat over het geluk dat 
werk in de sectoren overheid, onderwijs, zorg & welzijn en cultuur brengt. 
Dit 100-pagina’s tellend boek staat boordevol inspiratie om medewerkers 
iedere dag gelukkiger te maken. Tot nu toe al meer dan 5.000 keer 
aangevraagd!

In 'Werkgeluk':
 Interviews met prof. dr. Ruut Veenhoven en prof. dr. Meike Bartels;
 Onderzoek Kantar TNS naar geluk in de publieke sector;
 De invloed van architectuur op ons (werk)geluk;
 Visie van medewerkers, leidinggevenden, HRM’ers en experts.

Hoe gelukkig zijn 
medewerkers in de 
publieke sector?

Kosteloos 
aanvragen?
www.werkgeluk.nl 

NU MET EXTRAOVERHEID, ONDERWIJS OF ZORG & WELZIJN SPECIAL
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