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2 ALGEMEEN | WOORD VOORAF

Woord vooraf
Je kunt me enorm blij maken met een mooi veld
boeket in alle kleuren van de regenboog, maar met 
een halve vrachtwagen aan felgekleurd speelgoed in 
huis, ben ik soms blij dat ik het kan verstoppen achter 
een wit deurtje. 

Vorig jaar kregen we de sleutel van ons nieuwe huis. 
De muren konden wel een oppepper gebruiken. Met 
veel inspiratie van Pinterest en de kleurstalen in mijn 
hand, begaf ik me even op het terrein van interieur
stylist. Wat een keuzes! Ga ik voor zeegroen  dat zorgt 
voor rust  of kies ik toch gewoon voor wit, wat  
overigens geen kleur is, maar wel altijd goed. En laten 
we het dan maar niet hebben over of het crème wit, 
zuiverwit of verkeerswit moet worden. Was de keuze 
vroeger ook zo reuze? Of was wit toen gewoon wit 
en that’s it?

Niet alleen achter mijn voordeur, maar ook in orga
nisaties schuilt enorm veel kleur. En dat is juist mooi, 
want iedere medewerker geeft op zijn of haar eigen 
manier kleur aan een organisatie. Maar hoe kun je 
als HRM’er of leidinggevende medewerkers juist zo 
laten samenwerken dat de verschillen optimaal benut 
worden? Hoe zorg je ervoor dat de mix aan kleuren 
elkaar juist versterkt? Daar geeft corporate antro
poloog Jitske Kramer antwoord op.

En de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat wanneer het 
speelgoed weer netjes opgeruimd is achter de witte 
deur, de mooie groene muur in de woonkamer de 
witte deur weer de nodige kleur geeft en dus de 
perfecte keuze was.

LIEKE JANSEN
lieke.jansen@driessen.nl
hoofdredacteur Driessen Persoonlijk
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Ongelijk
Op school was ik vroeger niet zo goed in bèta vakken. Ik kon best 
goed rekenen, maar zodra het te abstract werd, ging het vaak fout. 
Atomen, economische theorieën, scheikundige formules en x’en en 
y’en zijn gewoon nooit zo mijn ding geweest. Ruimtelijk inzicht heb 
ik ook niet, wat toen vooral tot uiting kwam in extreem slecht vorm
gegeven knutselwerken bij handenarbeid en altijd de weg kwijt zijn. 
Dat laatste heb ik overigens nog steeds; voor navigeren en kaart
lezen moet ik echt mijn best doen, terwijl dit voor mijn vrouw bijna 
vanzelf lijkt te gaan.

Maar eerlijk gezegd heb ik er nooit echt 
wakker van gelegen. Ieder zijn talent, niet
waar? Ik heb altijd meer gevoel gehad voor 
woorden, dan voor cijfers. Ik hou van woor
den; cijfers zeggen me niet zoveel, maar 
woorden spreken echt tot me. Misschien 
ook omdat woorden in tegenstelling tot 
cijfers nooit ‘af’ zijn. Een 0 is een 0 en een 
 1 is een 1; da’s lekker duidelijk. Maar een 
woord is nooit zomaar een woord. Een 
woord heeft altijd een betekenis, maar het 
mooie is dat je die betekenis er zelf aan moet 
geven. Het woord ‘bal’ heeft meerdere 
betekenissen en roept ook veel verschil
lende associaties op, afhankelijk van wie 
het zegt, hoe het gezegd wordt, in welke 
context, tegen wie, etc. Woorden zijn altijd 
onderhevig aan interpretatie. Natuurlijk zijn 
er regels, maar je moet er zelf iets van 
maken. Ook kunnen woorden veel beter 
dan cijfers emoties beschrijven, duiden en 
oproepen. 

Maar soms schieten, ook bij mij als kletskous 
eerste klas, woorden tekort om iets over te 
brengen. En dan zijn voor mijn gevoel beel
den, vormen, klanken en kleuren onmisbaar. 
Hoewel ik nog net genoeg heb opgelet bij 

natuurkunde om te weten dat kleuren eigen
lijk technisch gezien de reflectie van licht
golfjes op een oppervlak zijn, betekenen 
kleuren veel meer voor mij dan dat. Kleuren 
geven letterlijk kleur aan het leven en zijn 
heel effectief in het overbrengen, onder
steunen en versterken van een gevoel. 
Logo’s, schilderijen, kleding, auto’s, speel
goed, verpakkingen, verkeersborden, 
bloemen en eten; je kunt het zo gek niet 
bedenken, maar alles om ons heen heeft 
kleur. Tenminste, als je niet (kleuren)blind 
bent, je je ogen open hebt en er voldoende 
licht is. Want dat is het vreemde aan kleur: 
zonder licht is er geen kleur. Nou ja, feitelijk 
heeft een object in het donker ook wel de 
eigenschappen van kleur in zich opgesloten 
zitten, maar zonder licht zie je de kleur niet. 
In een donkere nacht is de prachtige bloem 
in je tuin kleurloos, maar als de eerste zon
nestralen ‘s ochtends het oppervlak van die 
bloem raken, verandert het in een kleurrijk 
kunstwerk. 

Ik denk dat ditzelfde ook geldt voor mensen. 
Zonder licht lijken mensen kleurloos, maar 
als je er een spotlight opzet, dan verandert 
ieder mens in iets heel kleurrijks en unieks. 

Dan blijkt, zoals prof. dr. Hans Galjaard zei, 
dat ‘ieder mens ongelijk is’. En dat is prach
tig, als je het mij vraagt. Dus wat mij betreft 
moeten we ophouden met ‘one size fits all’, 
‘gelijke monniken, gelijke kappen’ en 
‘gelijke behandeling’. Dat klinkt misschien 
lekker en politiek correct, maar in feite doe 
je er iedereen mee tekort. Niemand heeft 
recht op een ‘gelijke behandeling’, iedereen 
verdient juist een ongelijke behandeling. 
Da’s pas eerlijk. Net als bij die bloem of een 
schilderij, heeft ieder mens zijn eigen unieke 
licht nodig. Maatwerk is niet makkelijk en 
levert natuurlijk gedoe op, maar laten we 
als HRM’ers, leidinggevenden, ouders, 
politici, vakbonden en collega’s in ieder 
geval iedere dag ons best doen om de men
sen om ons heen niet collectief van hetzelfde 
licht, maar individueel van het juiste licht te 
voorzien. Want alleen dan komen die unieke 
kleuren tot uiting. En dat verdienen we toch 
allemaal?

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

Column
Jeroen Driessen
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Bij hét dier dat in staat is om van kleur te veranderen, denken we al 
snel aan de kameleon. De kameleon kan zich gemakkelijk aanpassen 
aan de kleur van het leefgebied om uit de handen van de vijand te 
blijven. Ook kan de kameleon signalen afgeven door middel van kleur 
en zo een belangrijke boodschap doorgeven. Het is een bijzonder dier 
dat in de mooiste kleuren kan veranderen.

Uit het interview met corporate antropoloog 
Jitske Kramer, dat te lezen is op de volgende 
pagina’s, blijkt dat het juist goed is dat we 
allemaal anders zijn. Diversiteit geeft letter
lijk kleur aan ons leven. Maar ook aan orga
nisaties. Collega’s die anders zijn of denken, 
brengen misschien wel net dat beetje extra 
in de organisatie. Zonder diversiteit zou de 
wereld maar saai en kleurloos zijn.

Maar om in een organisatie toch allemaal 
door één deur te kunnen, vraagt dat om 
onszelf aan te passen aan de cultuur die er 
heerst. Dat aanpassen kost de een soms wat 
meer moeite dan de ander. Maar laten we 
voorop stellen dat we vooral gewoon lekker 
onszelf moeten zijn en een voorbeeld 
nemen aan de kameleon. Wees jezelf en 
pas je aan.
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Introductie

Kleur



Omarm de 
diversiteit

Een kleurrijke organisatie? 
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Hoe gaan wij vandaag de dag  
om met diversiteit? 
Diversiteit is een gegeven. We verschillen 
van elkaar en daar moeten we mee om zien 
te gaan. Jitske: “Het onderwerp diversiteit 
heeft een politieke lading gekregen, het is 
gepolariseerd. Terwijl het juist een mooie 
zoektocht is naar vernieuwing of anders  
kijken. Diversiteit geeft dat cadeau. Ook 
levert diversiteit tegenstelling of debat op. 
Toch verlangen we er allemaal naar. We gaan 
op vakantie naar andere landen om andere 
mensen te ontmoeten en te proeven van  
andere culturen. De trek naar anders is er,  
terwijl we in organisaties nog te vaak in  
routine en ‘hetzelfde doen’ blijven hangen.

“DE WERELD 
ZOU HEEL 
VREEMD 

ZIJN ZONDER 
VREEMDE 
VOGELS”

Diversiteit vraagt om inclusie. Laat het toe, 
ook als het nodig is om spelregels of de 
waarheid te veranderen. Dit geeft ieder een 
het gevoel dat men ‘mee mag doen’. Maak 
er dan ook een feestje van. Verander 
be staande processen en gerechten in de 
bedrijfskantine. Als verandering om de hoek 
komt kijken zie je dat het vaak draait om 
macht. ‘Wij waren eerst’, ‘Wij zijn met meer’. 
Dan acteren we echt nog als aapjes op  
de rots.”

Kies je ervoor om verschillen meer 
zichtbaar te maken of juist niet?
“Ja! Maak je verschillen niet zichtbaar, dan 
komen ze vroeg of laat onder water terecht, 
in de onderstroom. Als verschillen van 
mening er niet meer uitkomen, ontstaat er 
geroddel en gedoe. Daarbij moeten we in 
ons achterhoofd houden dat er zichtbare en 
onzichtbare verschillen zijn. Zichtbaar zijn 
bijvoorbeeld geslacht, leeftijd, ras en etni
citeit. Bij onzichtbare verschillen kun je 
denken aan religie, seksuele geaardheid, 
overtuigingen, opleiding en levenservaring. 
Bij de onzichtbare verschillen kun je ervoor 
kiezen of je ze toont. Of je ze toont of niet, 
hangt samen met of ze welkom zijn of 
gewaardeerd worden in een bepaalde om
geving. Als in organisaties een gevoel van 
 onveiligheid bestaat, worden gedachten  
en inzichten niet meer gedeeld. Denk  
aan de uitspraak: ‘Dit kan me mijn baan  

kosten’. Verschillen niet zichtbaar maken,  
kost veel energie, op alle fronten. Benut  
juist de verschillen, zodat je elkaar kunt 
maximaliseren.”

“ALS  
POTENTIEEL

 NIET WORDT 
BENUT, 

DOE JE AAN  
KAPITAAL

VERNIETIGING” 

Als mensen zo verschillend zijn, 
kan het dan wel werken?
“Het kan zeker werken als mensen verschil
lend zijn. Verschillen laten zien in combi
natie met overeenkomsten is belangrijk. 
Focus daarom op de overeenkomsten als je 
samenwerkt. We zijn allemaal mensen. 
Denk na over het gezamenlijke doel. Waar 
doen we het voor? Dat kan voor organisaties 
zijn om optimale zorg te bieden of goed 
onderwijs voor leerlingen. 

Kleur
Visie Expert

We zijn allemaal verschillend. En dat is maar goed ook. Anders was de wereld ook zo kleurloos.  
Diversiteit geeft letterlijk kleur aan ons leven. Hoe gaan wij ermee om en hoe uit diversiteit zich in orga
nisaties? Jitske Kramer, corporate antropoloog, is samen met Danielle Braun schrijfster van De Corporate 
Tribe, manage mentboek van het jaar 2016. Ik ging met Jitske in gesprek over hoe je de mix laat werken.



“HOE MEER 
DIVERSITEIT 
ER IS, HOE 

SPANNENDER 
HET WORDT 

OM JEZELF TE 
KUNNEN ZIJN”

Een projectmanager van Afrikaanse afkomst, 
werkzaam bij een gemeente, vertelde me 
eens dat iemand tegen hem zei: ‘Ik zie niet 
meer dat je zwart bent’. Toch wilde de man 
juist wel dat je het zag. Hij is ook iemand met 
een eigen identiteit, die als projectmanager 
zijn targets en doelen probeert te halen. Ga 
dus op zoek naar de verschillen én overeen
komsten, dan kan het zeker werken. Wees 
jezelf en pas je aan. Op die manier maak je 
er samen een ‘great place to work’ van.“

Is er volgens jou voldoende 
diversiteit in organisaties?
“Het niveau is over het algemeen belabberd. 
Tot een bepaalde functieschaal gaat het goed, 
maar als je kijkt naar vrouwen aan de top of 
mensen met een etnische identiteit, lopen 
we behoorlijk achter de feiten aan. Orga
nisaties vragen zich vaak af waarom ze niet 
meer kleur in de organisatie kunnen krijgen 
of hoogopgeleide vrouwen weten aan te 

trekken. Uit jarenlang onderzoek blijkt dan 
bijvoorbeeld dat deeltijdwerk in bepaalde 
functies onmogelijk is. Doe daar iets aan. Fix 
it! Wil je iets met diversiteit doen, verander 
dan de spelregels.” 

Kun je een organisatie noemen die 
een voorbeeld is voor anderen?
“Schoonmaakbedrijf Asito is een mooi voor
beeld. Voor Asito is diversiteit vanzelf
sprekend. Met meer dan 100 verschillende 
nationaliteiten in dienst, zien zij diversiteit 
als kracht en niet als probleem. Deze krachten 
benutten ze graag. Het Nationaal Inte  gra
tiediner is bedacht om mensen te verbinden 
en verschillen te vieren. Eten staat centraal, 
omdat dat verbindt en in iedere cultuur een 
belangrijke rol speelt. Dan komen er on 
derwerpen op tafel waar je het normaal  
gesproken op de werkvloer niet over hebt. 
Natuurlijk is het niet altijd makkelijk om 
zoveel mensen met elkaar te verbinden, 
maar toch doet Asito er alles aan. Zij kijken 
goed naar wat mensen nodig hebben, denk 
aan extra ondersteuning in taal. Zet vak
manschap voorop en omarm de diversiteit, 
daar kom je zoveel verder mee.”

Hoe geef je (meer) kleur aan een 
organisatie? Waar begin je? 
“HR is de poortwachter van de organisatie 
en speelt hierin een belangrijke rol. Ik zie 
dat functieprofielen en normering vaak te 
strak afgesteld zijn. Daardoor haal je een 
bepaalde sfeer binnen. Kijk naar het verschil 
in beloning tussen mannen en vrouwen, dat 
is er ook nog steeds. Ik zie dat er vaak om 
heen gedraaid wordt om er daadwerkelijk 
iets mee te doen. Wil je het veranderen?  

Ga het fixen! Dan is het geen agendapunt 
meer tijdens de volgende vergadering. 
Diversiteit is in veel gevallen niet op de juiste 
plek belegd. Daar gaat het mis. Het creëren 
van draagvlak voor diversiteit is geen taakje 
voor een trainee, maar een ‘fulltime’ job. 
Een droomscenario is dat diversiteit door 
de aderen van de organisatie stroomt en in 
het DNA zit, maar helaas zijn we daar nog 
lang niet.“

Begint meer diversiteit al bij 
het sollicitatiegesprek?
“Sollicitatieprocedures zijn vaak zo in ge
richt dat we vooral ‘veel van hetzelfde’ 
binnen halen. Van nature zijn we tribale 
wezens en daarmee ingesteld op ‘soort 
zoekt soort’. We kijken eerder naar de 
overeenkomsten, dan naar de verschillen. 
Daarvoor is het nodig dat HR gaat praten 
met de lijn, om zo in het sollicitatiegesprek 
deze cirkel te doorbreken.”

Welke tip geef je mee 
aan organisaties die ermee 
aan de slag willen?
“Het gesprek over diversiteit is al langer 
gaande. De bewustwording is er en in veel 
organisaties zijn de blokkades bekend. Mijn 
advies zou daarom zijn: doe er iets mee, fix 
it! En weet je het nog niet? Doe onderzoek, 
voer gesprekken en discussieer over eigen 
waarheden!”

LIEKE JANSEN
lieke.jansen@driessen.nl
communicatieadviseur 
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Benieuwd naar het boek over diversiteit geschreven door Jitske Kramer? Wij 
geven vijf exemplaren weg! Kans maken? Stuur een email o.v.v. ‘Boek Jitske 
Kramer’ naar communicatie@driessen.nl. Deelnemen kan tot 16 oktober 2017. 
De winnaars ontvangen persoonlijk bericht.

Maak kans op het boek 
‘Wow! Wat een verschil’



KLEURWEETJES
KLEURRIJKE 
PLEKKEN OP 
AARDE
Misschien bent u er wel eens 
(op vakantie) geweest. Tot de 
meest kleurrijke plekken op 
aarde behoren:
 De tulpenvelden in ons  

 eigen land
 De hoofdstad van Cuba,  

 Havana
 Bo-Kaap, in Kaapstad
 De lavendelvelden in de  

 Provence in Frankrijk
 De rode rotsen in de Vuur 

 vallei van Nevada
 Cinque Terre in Italië

ORANJE  
MAANDAG OF 
EEN BLAUWE B?
Sommige mensen associëren 
letters van het alfabet, cijfers 
of de dagen van de week met 
kleuren. In enkele gevallen 
wordt zelfs een specifieke 
smaak ervaren bij het horen 
van muziek. Dit verschijnsel 
wordt veroorzaakt door meer 
verbindingen tussen verschil-
lende hersengebieden en 
wordt synesthesie genoemd.

BINNENSTE
BUITEN
In de animatiefilm Inside Out 
uit 2015 komt tot uiting dat 
we allemaal geleid worden 
door onze emoties, zo ook 
 personage Riley. De  emoties 
vreugde, angst, woede, 
afschuw en verdriet hebben 
allemaal een aparte kleur. 
Grappig om op die manier te 
zien wat er in ons hoofd om 
kan gaan. 

VAN ZWART/
WIT NAAR 
KLEUR
Op 21 september 1967 werd 
de kleurentelevisie in 
Nederland geïntro duceerd. 
Vanaf 1 januari 1968 waren 
tv-uitzendingen in kleur 
een feit. 

KLEUREN
BLIND?
Kleurenblindheid is eigenlijk 
een bijzondere benaming, 
want de meeste kleuren-
blinden kunnen wel degelijk 
kleuren zien, maar vinden een 
aantal kleuren lastig te onder-
scheiden. In Nederland is zo’n 
1 op de 12 mannen en 1 op de 
200  vrouwen kleurenblind. 
We worden als baby allemaal 
kleurenblind geboren en na 4 
maanden begint het vermogen 
om kleuren te onderscheiden 
zich te ont wikkelen.

KLEURLOOS
Vaak wordt gezegd dat wit 

en zwart geen kleuren zijn. 
Hoe zit dat nu precies? 

Kleuren hebben te maken met 
licht. Wit is licht, dus geen 

kleur. Zwart is juist het tegen-
over gestelde, het gebrek aan 

licht, dus ook geen kleur. 



Kleuren
         zien 
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Visie Driessen

Het vriendinnetje van mijn dochter stond 
letterlijk vanuit het verkeerde perspectief 
te kijken om de kleuren van de regenboog 
te kunnen zien. Het zette me aan het denken 
over de parallel met mensen. Want als het 
gaat om medewerkers, kijken we dan niet 
te vaak naar ‘kleur’ vanuit één perspectief, 
waardoor we het palet aan andere ‘kleuren’ 
missen? Kijken we soms te eenzijdig, vanuit 
ons eigen perspectief? Of zijn we in staat 
vanuit meerdere kanten te kijken en ‘zien’ 
we daardoor meer? Openstaan voor andere 
zienswijzen, vernieuwende ideeën en eigen 
plannen van medewerkers met betrekking 
tot hun werk, maken binnen organisaties 
ook dat er een ‘regenboog’ ontstaat. Dat 
zijn kleurrijke organisaties.

In kleurrijke organisaties, waar mensen 
helemaal zichzelf kunnen zijn, waar veel 
afwisseling en levendigheid is, worden 
meerdere invalshoeken gekozen om zaken 
aan te pakken. Hier krijgen de wat meer 

afwijkende ideeën ook een kans en is er 
ruimte voor innovatie. Dit draagt op een 
positieve manier bij aan de betrokkenheid 
en bevlogenheid van de medewerkers, 
waardoor de medewerkerstevredenheid 
zal toenemen. Zoals waarschijnlijk al 
bekend, draagt dit allemaal bij aan betere 
prestaties van de organisatie, met alle posi
tieve gevolgen van dien! 

Het is dus lucratief om als 
organisatie te voorkomen ‘een 
grijze muis’ te worden. Maar hoe 
doe je dat dan in de praktijk?
Bewustwording is een eerste stap. Hoe zit 
het eigenlijk met de organisatie waarin je 
werkt? Welke ruimte krijgen ideeën van 
medewerkers of komen alleen de plannen 
van leidinggevenden en beleidsmakers tot 
invulling? In welke mate wordt er outof
thebox gedacht en gehandeld? De stap 
van plannen naar daadwerkelijke actie, is 
ook een hele belangrijke als het gaat om het 
creëren van een omgeving waarin bedrij
vigheid en levendigheid is. Om hierbij nog 
even terug te komen op het perspectief 
waarvandaan we kijken; het helpt om je af 
en toe te verplaatsen in andere perspectie
ven. Voor leidinggevenden en HRM’ers 
kan dat door eens een aantal uren de ope
rationele taken van het team uit te gaan 
voeren, zoals in het programma ‘Undercover 
boss’ wordt gedaan. Dat geeft de ‘bazen’ 

vaak veel verrassende inzichten om vanuit 
een ander perspectief naar hun organisatie 
te kijken. 

Ik denk dat diversiteit een hele belangrijke 
rol kan spelen in het vormen van een kleur
rijke organisatie. Diversiteit kan letterlijk 
bijdragen aan de kleurrijkheid van de orga
nisatie; diversiteit in culturele achtergronden. 
Maar ook diversiteit op het gebied van col
lega’s die werken met een arbeidsbeperking, 
een bepaalde geloofsovertuiging, seksuele 
voorkeur etc., leidt ertoe dat er verschillende 
meningen, overtuigingen en inzichten in de 
organisatie ontstaan. Dit brengt dat men 
vanuit verschillende perspectieven naar het 
werk kijkt en meer ‘kleur’ in de organisatie 
brengt. De regenboogkleuren staan tenslotte 
ook niet voor niets symbool voor de diver
siteit van mensen.

Is het een fabel dat er een pot met goud aan 
het einde van de regenboog staat ? Als het 
gaat om diversiteit, prestaties, medewer
kersbetrokkenheid en bevlogenheid, dan 
is dat dus nog maar de vraag...!

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

“KIJK, 
WAT EEN 

MOOIE 
REGENBOOG!”

Een tijdje geleden was het erg warm buiten. Na enkele dagen van dat weer hadden de planten in mijn 
voortuin dringend behoefte aan water. Dus pakte ik de tuinslang met sproeikop erbij en terwijl ik daar 
sta te genieten van het zonnetje en de planten water geef, komt mijn dochter van 6 met een vriendinnetje 
aanlopen. Mijn dochter, die naast me komt staan, roept: ‘Kijk, wat een mooie regenboog!’, terwijl ze 
naar de waterstraal wijst. Haar vriendinnetje staat naast haar en zegt; ‘Waar dan? Ik zie geen regen
boog.’ Ik sta met mijn dochter samen uitgebreid te wijzen, maar het vriendinnetje ziet niks wat op een 
regenboog lijkt… 

mailto:marije.degreef%40driessen.nl%20?subject=
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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  
chimpansee, 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,

Tja dat maakt ons allebei ‘s nachts blind, 
maar daardoor kunnen we overdag wel de 
rijpe besjes plukken en zien de mannen 
tenminste mijn rode achterwerk tussen de 
bladeren. Je zou het bijna vergeten mzungu, 
maar ook jij kunt kleuren zien. Om lekker 
van vies te onderscheiden, rijp van onrijp, 
gevaarlijk van veilig. En niet zoals jij vaak 
denkt: dat het zo handig is om de juiste 
versieringen uit te zoeken bij je vacht. 

Jullie hebben net zoals ik ook ooit zelf je 
besjes verzameld en geleerd dat iets pas 
eetbaar is als het rood, geel of blauw is.  
Ik begrijp dat jullie nu op stickertjes kijken 
om te weten of een appeltje rijp is en zijn 
jullie kleuren voor onzinnige doeleinden 
gaan gebruiken.
 
Er zijn schijnbaar mzungu’s die naar de 
ander roepen dat ze rood is, de ander blauw 
is en er zijn blijkbaar gele mzungu‘s. Maar 
voor mij zijn jullie allemaal hetzelfde, vooral 
heel erg kaal. 

Maar ach, misschien is het ook wel leuk om 
je groepsgenoten kleurtjes te geven. Het is 
hier echter niet zo complex zoals jullie het 
maken, de mannen zijn allemaal rood die 
willen maar één ding... En de vrouwen zijn 
zo groen als de pest en die willen alleen 
maar vlooien, aan elkaar frunniken en  
bij elkaar hangen. En het jonge grut is als 
een regenboog, ze hebben alle kleuren en 
vliegen alle kanten uit. Die gaan nog wel 
ontdekken wat ze zijn en als ze niet de goede 
kant uitgaan, dan helpen we ze een handje.

Kijk dat is nu lekker van ons chimpansees, 
wij mogen onszelf zijn, stereotype rollen 
invullen en niemand die zich daar druk om 
maakt. De mannen zijn van het kabaal en 
de actie en wij vrouwen zijn van de relatie. 
Zolang het maar duidelijk is dat wij vrouwen 
de baas zijn en we mogen lachen om die 
rode drukke mannen. 

Het maakt toch niet uit welke kleur je hebt, 
volgens mij zijn jullie inmiddels toch alle
maal te lui om je eigen besjes te plukken en 
maken jullie je drukker over de kleurtjes 
van je nest, dan van je eten. Maar waarom 
zou ik negatief over jullie doen: als jullie 
maar een kleurrijk leven hebben.

Hakuna Matata
DRIESJE

Je moet het me niet kwalijk nemen mzungu, maar ik weet dat ik soms een beetje negatief over je ben. 
Dan vind ik je een sukkel, een watje, een beetje onhandig en veel te complex in alles wat je doet. Maar 
ik moet toegeven, we hebben ook best wel overeenkomsten. Natuurlijk kun je niet klimmen zoals ik en 
raak je de weg al kwijt als je vier meter van je nest verwijderd bent. Maar één ding doe je niet onder voor 
mij: je weet net zo goed de rode van de groene besjes te onderscheiden. Conclusie: we kunnen allebei 
kleuren zien! 



Een werkomgeving 

         die leeft!
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De identiteit van een organisatie vertalen naar een interieur. Een mooie 
uitdaging. In 2013, tijdens de uitbreiding van het hoofdkantoor van 
Driessen in Helmond, kreeg Hal 2 deze opdracht. Gedurende de jaren 
die volgden kwamen daar opdrachten voor de nieuwe Driessen locaties 
door het land bij, die ook dezelfde uitstraling en identiteit kregen. Met 
dit jaar als kers op de taart, het interieurontwerp voor het nog geheel 
nieuw te bouwen pand  vlak achter het bestaande hoofdkantoor  dat 
in september geopend wordt.

Wat waren de uitgangspunten voor het interieur?
Bart Waasdorp: “Driessen HRM is constant in beweging en niet bang voor verandering, 
ontwikkeling en innovatie, ook op het gebied van kantoorinrichting. De kantoorpanden 
van Driessen vallen onder de noemer kantoorgebouw+, waarbij er naast functionaliteit en 
praktisch inzicht ook ruimte is voor creativiteit en esthetiek.

Beleving is een belangrijk onderdeel in het interieurontwerp. Bezoekers en medewerkers 
moeten zich wanen in de wereld van Driessen. Het doel is dan ook om de identiteit van 
Driessen te versterken door hierbij het juiste interieur te creëren.”

Waar hebben jullie inspiratie vandaan gehaald voor de inrichting?
Wies Plompen: “Voor het interieur van Driessen laten wij ons graag inspireren door de 
natuur. Het kleurgebruik is fris en licht en er wordt veel gebruik gemaakt van planten. Door 
op de kantoren een fris en licht kleurenpalet toe te passen ontstaat een prettig werkklimaat, 
waardoor de medewerkers zich kunnen concentreren op hun werk zonder teveel te worden 
afgeleid. Voor de algemene ruimtes hebben we bewust voor een warmer kleurenpalet 
gekozen om het familiaire, Brabantse karakter en uitstraling van het bedrijf te versterken.

Een kleurenpalet wordt in dit geval niet alleen gevormd door het toepassen van enkele 
wandkleuren. Deze afwisseling zorgt ervoor dat wanneer iemand zich door het pand 
verplaatst, men op verschillende manieren wordt geprikkeld. Deze prikkels zorgen ervoor 
dat iemand zich prettiger zal voelen in een ruimte waarbij de inrichting past bij de functie 
van de ruimte. De keuze in materiaal (hout, steen, stoffering, etc.) draagt sterk bij aan het 
kleurenpalet. Door het toepassen van diverse kleuren in allerlei structuren ontstaat een 
levendig en sfeervol beeld.

Voor het nieuwe pand aan de Vlamovenweg hebben we wederom een natuurlijk basispalet 
gecreëerd, maar met meer ruimte voor het digitale aspect. Hier worden de koelere kleuren 
groen en blauw gebruikt en kiezen we voor meer technische materialen, zoals staal en 
beton. Wederom met een juiste afwisseling van warme kleuren en materialen om het 
gezellige en familiaire karakter van Driessen te blijven benadrukken.”



14 ALGEMEEN | KLEUR BEKENNEN

Kleur bekennen
In mijn rol als adviseur bij Mensiumgroep, coach ik een club trainees bij Driessen gedurende hun tweejarige 
traineeship. Het traineeship start met een analyse van de persoonlijkheidsvoorkeuren: Insights Discovery. 
Met behulp van een overzichtelijke en aansprekende kleurentaal geeft Insights Discovery inzicht in 
gedragsvoorkeuren en biedt deze tool concrete handvatten voor de ontwikkeling van effectiviteit op 
zowel het individuele, als op team en organisatieniveau. Wanneer iemand vraagt ‘hoe werkt dat nou 
precies met die kleuren?’ vertel ik het verhaal over Bart, Gea, Gerard en Robin, die voor de derde keer 
de Vierdaagse van Nijmegen gaan lopen. 

Blauwe Bart
De persoonlijke slogan van iemand met een 
blauwe voorkeurskleur, laten we hem voor 
het gemak ‘blauwe Bart’ noemen, is als 
volgt: ‘Ik doe het juist’. Bart pakt ruim van 
tevoren zijn rugzak in en googled elk jaar 
opnieuw: wat stop je in je rugzak bij een 
Vierdaagse’. Wanneer Bart voor de derde 
keer een Vierdaagse gaat lopen pakt hij zijn 
Excelsheet erbij van de vorige keer dat hij 
meeliep. Bart heeft een gemiddelde ontdekt 
in zijn loopgedrag, en wil graag constant 
weten of hij nog op schema ligt. Bart heeft 
zijn doel bereikt als hij volgens zijn vaste 
ritme, volgens schema in hetzelfde tijds
bestek, de Vierdaagse uitloopt.

Groene Gea
Gea’s lijfspreuk is: ‘Ik doe het met zorg.’ 
Gea zal net als Bart op tijd haar spullen pak
ken. Wanneer zij de Vierdaagse gaat lopen 
neemt ze de grootste rugzak mee die zij kan 
vinden. In die rugzak zitten appels, energie
repen, flesjes water en sportdrank, dextrose, 
blarenpleisters en een EHBOkit, kortom: 
dingen die lekker zijn als je moe bent en 
aangenaam zijn wanneer je pijn hebt. Terwijl 
Gea de Vierdaagse loopt kijkt ze regelmatig 
om: ‘Is er iemand gestrand?’ Dan deelt Gea 
blarenpleisters en appels uit. Daarna loopt 
ze gauw weer verder, want er kunnen meer 
deelnemers hulp nodig hebben. Zij loopt 
de Vierdaagse als het ware ‘achteruit’. Gea 
heeft haar doel bereikt als aan het eind van 
de Vierdaagse haar rugzak helemaal leeg is.

“IK DOE 
HET JUIST”

“IK DOE 
HET MET ZORG”



“IK DOE 
HET SAMEN”

“IK DOE 
HET NU!”

Een complementair kleurcontrast
De Vierdaagse geeft een helder metafoor van 
de verschillende soorten persoonlijkheids
voorkeuren. We gaan onze trainees uiteraard 
niet een marathon of een Vierdaagse laten 
lopen om hun kleur voorkeur te bepalen, dit 
doen we zoals hierboven beschreven met 
Insights Discovery. Twijfel je nog over jouw 
gedragsvoorkeur? 

Gele Gerard
Gerards motto is: ‘Ik doe het samen’. Gerard 
zal op het laatste moment zijn rugzak inpak
ken en alleen het hoognodige meenemen. 
Wat hij eventueel te kort komt, regelt hij 
onderweg wel. Gerard kletst tijdens de 
Vierdaagse met iedereen die hij tegen komt: 
‘Gezellig hè, veel plezier nog!’ 

Gerard stopt bij elk bandje dat hij onderweg 
tegenkomt, doet een dansje en pakt hier en 
daar een biertje. Eigenlijk loopt hij de hele 
Vierdaags in polonaise. Gerards Vierdaagse 
is geslaagd als hij een gezellige tijd heeft 
gehad, en o ja, op tijd binnen is. Aan het eind 
van de dag is hij ‘kapot’, maar heeft wel heel 
veel lol gehad.

Rode Robin
Robin’s slogan is: ‘Ik doe het nu!’ Robin pakt 
een kleine rugzak in en vraagt zich vlak voor 
vertrek nog af wat er allemaal eventueel 
thuisgelaten kan worden. De eerste keer dat 
Robin de Vierdaagse liep, heeft hij een nul
meting gemaakt. Tot op heden is hij ieder 
jaar sneller en beter over de finish gekomen, 
dat is dan ook het doel van dit jaar. Robin zal 
niet stoppen als er iemand langs de kant zit 
te wachten op een blarenpleister en haalt 
zoveel mogelijk mensen in. Hij ergert zich 
onderweg behoorlijk aan Gerard, want die 
loopt hem in de weg en hij wil vooral niet 
achterop raken. Robin heeft een geslaagde 
Vierdaagse als hij met een persoonlijk record 
over de finish komt. Wanneer dit niet lukt, 
zal hij zijn doel veranderen en bij thuiskomst 
benoemen wie hij allemaal heeft ingehaald. 
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Mensiumgroep
Mensiumgroep, onderdeel van 
Driessen HRM, ondersteunt en 
ontzorgt organisaties binnen de 
publieke sector bij het begeleiden 
van medewerkers naar een nieuwe 
arbeidspositie en het verhogen van 
de individuele en/of teameffecti
viteit. Als senior adviseur help ik 
mensen te ontdekken dat er, vanuit 
een andere invalshoek, nieuwe 
mogelijkheden en inzichten bestaan 
om met een persoonlijk vraagstuk 
om te gaan, deze op te lossen of zelfs 
te voorkomen. Zij kunnen rekenen 
op inspirerend spiegelen; persoon
lijke en creatieve advisering, be 
geleiding, training en eventueel 
bemiddeling. Ik daag betrokkenen 
uit en stimuleer hen om zelfinzicht, 
zelfbewustzijn en persoonlijk lei
derschap te bevorderen.

TEUS WORTMAN
t.wortman@mensiumgroep.nl
senior adviseur

mailto:t.wortman%40mensiumgroep.nl?subject=


Weetjes
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Charter Diversiteit 
Het Charter Diversiteit is een 
intentieverklaring voor werkgevers in 
de publieke én private sector. Door het 
ondertekenen ervan verklaart een 
werkgever zich actief te willen inzetten 
voor meer diversiteit en inclusie op de 
werkvloer. Ad van Zutphen, directeur 
Uitzenden en Detacheren bij Driessen 
heeft het Charter Diversiteit namens 
Driessen op 21 juni jl. ondertekend.

Ad van Zutphen: “Het streven naar 
diversiteit en inclusie is belangrijk voor 
Driessen. In alle geledingen van de 
organisatie willen we de principes van 
gelijke kansen bevorderen. Daarbij is  
het nut en de noodzaak van een divers 
samengesteld personeelsbestand 
verbonden aan de strategische doelen. 
Diversiteit en inclusie zien wij als 
meerwaarde voor het bereiken van de 
organisatiedoelstellingen.” In het kort  
zet Driessen zich in voor de volgende 
uitdagingen, die gericht zijn op het 
bevorderen van diversiteit en inclusie:

•  Mensen met een arbeidsbeperking een 
eerlijke kans geven op de arbeidsmarkt. 
De mensen om wie het gaat, staan in 
het doelgroepregister vermeld of 
hebben een gedeeltelijke WIA
uitkering. We streven niet alleen naar 
het aannemen van collega’s uit deze 
doelgroep, maar ook naar volledige 
inclusiviteit.

•  Ons medewerkersbestand bestaat voor 
65% uit vrouwen, maar op MTniveau 
van de functies in de organisatie is nog 
geen 20% ingevuld door een vrouw. 
Wij streven naar een betere 
afspiegeling van de samenstelling  
van de organisatie op alle niveaus in  
de organisatie.

•  We willen niet alleen collega’s die op 
ons lijken aannemen, maar juist ook 
medewerkers die bij ons passen, omdat 
ze iets anders/nieuws brengen.

Driessen 
Foundation  
deelt werkgeluk

Werken en het ervaren van 
werkgeluk is helaas niet voor 
iedereen vanzelfsprekend. Voor 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt is het vaak lastig 
om een baan te vinden en te 
houden. Juist voor deze groep 
mensen zet de Driessen 
Foundation zich in. 

Dat doen we onder andere 
door een aantal goede doelen te 
steunen die wij een warm hart 
toedragen. Wij ondersteunen 
hen niet alleen met financiële 
middelen, maar leveren ook een 
concrete bijdrage aan projecten 
die ervoor zorgen dat mensen 
met een afstand tot de arbeids
markt hun talenten kunnen 
laten zien.

Helpt u ons mee op weg naar 
werkgeluk? Dit kan door te 
doneren of een vergaderruimte 
op een locatie van Driessen 
te huren. Wilt u hier meer 
over weten? Kijk dan op 
www.driessenfoudation.nl

http://www.driessenfoudation.nl
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Driessen Jaarcongres
Al jaren organiseren wij in de maand november het Driessen Jaarcongres voor al 
onze relaties. Normaal gesproken ontving u begin september hiervoor de officiële 
uitnodiging. Omdat Driessen op 1 april 2018 25 jaar bestaat, hebben we besloten een 
extra feestelijk jaarcongres te organiseren in april volgend jaar. Op dit moment zijn de 
voorbereidingen in volle gang en kunnen we alvast verklappen dat het een ontzettend 
leuke editie gaat worden. Wij vragen dus nog heel even geduld. De uitnodiging komt 
snel uw kant op.

Uitnodiging 
deelname 
tevredenheids
onderzoek
Ook dit jaar polsen wij graag 
weer middels ons jaarlijkse 
tevredenheidsonderzoek of 
onze dienstverlening (nog 
steeds) voldoet aan uw 
verwachtingen. Met de 
resultaten en feedback die 
het ons oplevert, doen wij 
ons best om de dienstverlening 
nog beter af te stemmen op 
uw wensen en behoeften. 

Eind september ontvangt u  
van Kantar TNS per email  
een uitnodiging om deel te 
nemen aan het onderzoek.  
Via deze weg willen wij u  
alvast uitnodigen. Hopelijk 
kunnen wij ook dit jaar weer 
rekenen op uw bijdrage en 
waardevolle mening. 

HRM Barometer: 
van data naar 
duurzaam
Wij hebben dit jaar wederom de peilstok 
gestoken in de meest relevante HRMthema’s, 
waaronder eHRM en duurzame inzetbaarheid. 
Maar dat niet alleen, ook leest u in de HRM 
Barometer interviews, cases en de visie 
van experts. Onderzoek door Kantar TNS onder 
HRM’ers, bestuurders én medewerkers in de 
publieke sector, laat weer opvallende resultaten
zien. Benieuwd naar deze nieuwste uitgave van 
Driessen met meer dan  100 pagina’s leesplezier? 
Vraag de HRM Barometer kosteloos aan via 
www.driessen.nl/hrmbarometer

http://www.driessen.nl/hrmbarometer


Op 1 januari 2020 is het zover: de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, ofwel de WNRA wordt 
ingevoerd. Wie op deze letters googelt, krijgt 453.000 zoekresultaten. Dat aantal zal de komende jaren 
gaan toenemen. Er gaat veel veranderen, en tegelijk zijn de veranderingen best overzichtelijk als je ze 
rustig beschouwt.
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       Ambtenaren 
blijven ambtenaren
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
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Om te beginnen zijn er twee zaken die niet 
veranderen: medewerkers van waterschap
pen, gemeenten en provincies blijven wat 
ze zijn: ambtenaren. Daarnaast zullen de 
arbeidsvoorwaarden die op dit moment 
gelden voor ambtenaren, door invoering 
van de WNRA niet veranderen.

Wat zorgt er dan voor dat de 
WNRA toch zo ingrijpend is? 
Dat komt omdat de spelregels veranderen. 
De WNRA zorgt ervoor dat op 2 domeinen 
belangrijke veranderingen optreden. Dit 
zijn de volgende:
1.  Het burgerlijk arbeidsrecht wordt van 

toepassing op de arbeidsverhoudingen 
bij overheidswerkgevers. Het gevolg 
daarvan is dat:

•  ambtenaren een arbeidscontract naar 
burgerlijk recht krijgen, in plaats van hun 
ambtelijke aanstelling;

•  de regels rond bezwaar en beroep in amb
tenarenzaken straks niet meer bestaan;

•   het aanstellings en ontslagrecht uit het 
burgerlijk wetboek op ambtenaren van 
toepassing wordt.

2.  De speciale regels voor het arbeidsvoor
waardenoverleg en de doorwerking van 
gemaakte afspraken worden vervangen 
door het reguliere caorecht. Overheids
medewerkers krijgen een echte CAO.

Werkgeversorganisaties en vakbonden zijn 
inmiddels druk bezig met de voorberei
dingen van al deze veranderingen. Voor 
individuele waterschappen, gemeenten 
en provincies geldt echter dat ze zich even
eens moeten voorbereiden op de gevolgen 
van de WNRA. Hoe kunnen overheids
organisaties zich voorbereiden?

1. Arbeidsrecht
Vanaf 2020 is het belangrijk dat overheids
werkgevers goed zijn ingevoerd in het 
burgerlijk arbeidsrecht. De voorwaarden 
waarop een medewerker in dienst komt of 
met ontslag gaat, veranderen immers sterk. 
Voldoende training en verdieping in het 
burgerlijk arbeidsrecht is daarom een must. 

Een positief element is dat sinds de intro
ductie van de Wet Werk en Zekerheid in 
2015 het burgerlijk ontslagrecht nogal wat 
trekjes heeft gekregen van het ambtena
renrecht door de introductie van een  
gesloten ontslagstelsel. De ontslaggronden 
in het burgerlijk recht lijken sterk op de 
gronden die in de huidige overheidsrege
lingen staan.

2. Arbeidsvoorwaarden
Maar ook op het gebied van arbeidsvoor
waarden kunt u zich al enigszins voorbe
reiden. Naast de landelijke CAR/UWO, 
SAW of CAP beschikt uw organisatie over 
een aantal lokale arbeidsvoorwaarden. Dat 
blijft zo. De vraag is echter wat u lokaal 
(nog) gaat regelen. Dat hangt namelijk af 
van hetgeen in de landelijke CAO voor uw 
branche wordt afgesproken. 

Aan de ene kant wilt u niet dat zaken die  
nu arbeidsvoorwaardelijk zijn geregeld 
(landelijk of lokaal), straks onbedoeld ver
dwijnen. Maar aan de andere kant wilt u 
ook niet dat zaken die straks in de CAO 
worden geregeld, ook nog in uw lokale 
regelingen staan.

Maar wat u moet – of mag – aanvullen of 
ontdubbelen in uw lokale regelingen weet u 
pas als de tekst van de eerste CAO bekend is. 

En dat zal pas rond 2020 het geval zijn. Het 
aanvullen en ontdubbelen van uw arbeids
voorwaarden kunt u dus pas ter hand nemen 
als de eerste CAO is afgesproken. Wat u  
nu wel kunt doen, is uw lokale regelingen 
screenen op strijd met het burgerlijk recht.

3. Individuele afspraken
Naast algemene arbeidsvoorwaardenrege
lingen mogen individuele arbeidsovereen
komsten straks ook niet meer in strijd met 
het burgerlijk recht zijn. Het verdient dus 
eveneens aanbeveling om eventuele indivi
duele afspraken met ambtenaren goed tegen 
het licht te houden.

In aanloop naar...
In september en oktober organiseert Driessen 
samen met de SDU een aantal bijeen 
komsten, waarin de WNRA centraal staat.

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

Wist u dat…
•  de term CAO, die pas na de normalisering op ambtenaren van toepassing wordt, 

door vakbonden en werkgevers al decennia lang wordt gebruikt om de huidige 
ambtelijke arbeidsvoorwaardenregelingen aan te duiden?

•  de term ‘Normalisering’ een politiek gemotiveerde benaming was ten tijde van 
de indiening van het wetsvoorstel? Een betere term zou ‘Harmonisering’ zijn 
geweest.

•  er een kans bestaat dat de invoering van de WNRA met een jaar wordt uitgesteld 
door de grote hoeveelheid te wijzigen wet en regelgeving?

•  op het moment dat de WNRA van kracht wordt, er geen garantie is dat er een 
CAO voor gemeenten, provincies of waterschappen is? In dat geval treedt 
overgangsrecht in werking.

•  in tegenstelling tot wat veel mensen denken, de ambtelijke status behouden 
blijft? Vandaar de titel: ‘ambtenaren blijven ambtenaren!’

http://www.driessen.nl/rapbijeenkomst 


Acht jaar geleden startte Mondomijn in nieuwbouwwijk Brandevoort in Helmond met een handjevol 
leerlingen. Inmiddels telt het integraal kindcentrum 450 leerlingen, komende uit diverse gemeenten 
en is er een wachtlijst tot 2021! Wat maakt deze school zo bijzonder? We vroegen het Joke Tillemans, 
directeur van Mondomijn.

   Het 
gemiddelde kind 
        bestaat niet
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“De wereld is aan het veranderen. En zal 
dat de komende 80 jaar ook nog doen. Onze 
kinderen gaan volgens het huidige systeem 
pas in 2085 met pensioen. Wij moeten ze 
voorbereiden op een maatschappij die  
voortdurend verandert”, zo start Joke het 
interview. 

Hoe is de werkwijze van 
Mondomijn tot stand gekomen? 
“Op voorhand wisten we dat we een aantal 
dingen anders wilden doen. Bijvoorbeeld 
het werken volgens het principe van het 
‘gemiddelde kind’. Want als je dat doet, ga 
je meteen standaardiseren. Dat is nou juist 
wat we niet willen. Het gemiddelde kind 
bestaat namelijk niet.

We zijn begonnen met heel veel vragen 
opnieuw te stellen. Wat hebben kinderen 
in de leeftijd van 0 tot 13 jaar nu echt nodig 
bij hun ontwikkeling? Uit onderzoek onder 
kinderen en ouders hebben we antwoord 
gekregen op deze vraag. Kinderen willen 
een plek waar ze zich fijn voelen, waar ze 
van anderen kunnen leren, geïnspireerd 
raken en dingen meemaken met andere 
kinderen. Ouders willen graag persoonlijk 
contact en meer flexibiliteit. 

Daarnaast hebben we veel wetenschappelijk 
onderzoek geraadpleegd over wat wel en 
niet werkt. Zo weten we bijvoorbeeld hoe 
belangrijk beweging is. Het heeft effect op 
het welbevinden, op gezondheid en op de 
werking van het brein. Maar in het reguliere 
onderwijs leren wij kinderen juist om stil  
te zitten.”

Met Mondomijn kiezen jullie 
duidelijk voor onderwijs dat 
anders is. Wat is het verschil 
met een ‘reguliere’ basisschool?
“Je ziet het al meteen bij binnenkomst.  
Er staan geen 30 tafeltjes en stoeltjes in een 
leslokaal. We maken gebruik van grote en 
open ruimtes. Daarnaast werken wij in 4 
‘domijnen’ die zijn vormgegeven per leef
tijdsgroep. Van 0 tot 3 jaar, 3 tot 6 jaar, 6 tot 
9 jaar en 9 tot 12 jaar. Mondomijn is 52 
weken per jaar van 07:30 tot 18:30 uur open. 
Dit biedt zowel de ouders als de medewer
kers meer flexibiliteit. Maar het belangrijk
ste is dat we het programma voor het 
gemiddelde kind loslaten. Voor ieder kind 
maken we een programma op maat.”

Een programma op maat klinkt 
prachtig. Hoe geven jullie dit vorm?
“Samen met ouders en kind maken we een 
kinderontwikkelplan. Hierin stellen we 
leerdoelen vast en bespreken we op welke 
manier het kind graag wil leren. Wil hij  
dat bijvoorbeeld in groepsvorm of liever 
individueel, op de tablet of met echte mate
rialen?Ieder domijn heeft een team van 
profes sionals bestaande uit leerkrachten, 
pedagogen en specialisten. We noemen ze 
ook wel mentoren. Hierdoor kunnen we 
focussen op een brede ontwikkeling. Zo 
hebben we een aantal talentgebieden: 
sportcampus, een kunstwerkplaats, een 
mondomijnlab, een kookstudio en muzie
katelier. Kinderen lopen stage, starten hun 
eigen bedrijfjes en kunnen een workshop 
volgen. Kinderen kunnen zelf kiezen waar 
ze gebruik van maken. 

Onze insteek is om een zo hoog mogelijk 
ambitieniveau te halen. Wat we nu zien, is 
dat je eigenlijk wordt afgerekend op het vak 
dat je het minst goed kan. Dat bepaalt je 
niveau. We focussen vooral op waar kinde
ren goed in zijn. Want daarmee gaan ze 
uiteindelijk de meerwaarde voor de maat
schappij creëren.“

Vraagt dit type onderwijs 
om leraren die anders denken?
“Voor iedereen die hier komt werken is de 
werkwijze nieuw. Dat is voor iedereen  
even wennen. Je staat fysiek samen met je  
collega’s op de werkvloer en we coachen 
door de inzet van video interactie begelei
ding. Als je dat niet gewend bent of niet 

prettig vindt, kan het heel lastig zijn. Een 
stuk zelfreflectie is dan ook een must. Maar 
ook het samenwerken en het ontvangen en 
geven van feedback is waardevol. Een onder
zoekende houding hoort daar ook bij. 

Zijn er meer scholen in Nederland 
dit die concept toepassen? 
Of lopen jullie voorop?
“Er zijn een paar initiatieven in Nederland 
die het ook rigoureus anders doen en daar 
ook heel ver mee gekomen zijn. Deze zijn 
echter op één hand te tellen. Wel zijn er 
honderden organisaties gestart om het 
anders te doen. Wekelijks ontvangen we 
geïnteresseerden uit zowel binnen als bui
tenland om te kijken hoe het er bij ons aan 
toe gaat. Dus de wens om te veranderen is 
er zeker.”

Waarom lukt het jullie wel 
om het anders te doen en 
andere scholen niet?
“Bij elke verandering doorlopen we 4 fasen; 
verkennen, ontwikkelen, realiseren en vie
ren. Het begint ermee dat je helder moet 
hebben waar je naar toe wilt. In de ontwik
kelfase maken we altijd de verbinding tussen 
wetenschappelijk en praktijkonderzoek.  
Dit geeft een fundament waarop je je keuzes 
kunt baseren. In de realisatiefase komt de 
praktijk aan de orde. Dit is de fase waarop 
we goed voor het team moeten zorgen. 
Alles wat we bedacht hebben, moet ook 
werken. Als kinderen er bijvoorbeeld voor 
kiezen om op de tablet te werken, dan moet 
de tablet het ook wel doen. Dit is ook de 
fase waarin we elkaar vragen blijven stellen 
waarom we de dingen doen zoals we ze 
doen. Bij het vieren is niet alleen het resul
taat belangrijk. Juist hoe je dat met je team 
bereikt hebt, bepaalt het succes. Als je 
krachten bundelt, hoeft er geen enkel kind 
tussen wal en schip te vallen.” 

GONNEKE VAN OG
gonneke.vanog@driessen.nl
marketingadviseur

“WE ZIEN DAT 
WE HELE BLIJE 
EN GELUKKIGE 

KINDEREN 
KRIJGEN 

DOOR DEZE 
WERKWIJZE“
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Helpdesk HRM
Vraag & antwoord

Vrijwillige ontslagname en ziekte

Een groepsleerkracht heeft haar dienstverband opgezegd. Zij vindt het werk 
niet langer uitdagend en haar werkplezier is weg. Zij gaat op zoek naar een 
nieuwe baan. Nu heeft zij, kort na de opzegging, een ongeluk gehad met als 
gevolg dat zij ziek is. Zij wil op haar ontslagname terugkomen. Is het mogelijk 
dat wij als werkgever haar aan haar opzegging houden?

Vrijwillig ontslag
wethouder en 
opzegtermijn

Is een wethouder nog gehou-
den aan een maand ‘opzeg- 
termijn’ bij vrijwillig ontslag?

Met ingang van 1 februari 2016 is 
artikel 43 Gemeentewet gewij
zigd waar het de ontslagdatum 
van een wethouder die zelf ont
slag neemt betreft. Het is niet 
nodig om maximaal een termijn 
van 1 maand in acht te nemen. De 
ontslagname moet schriftelijk 
geschieden. Hij heeft ambtshalve 
recht op een Appauitkering, 
tenzij hij van het recht afziet.

Ja, in het algemeen geldt dat de werkgever 
de werknemer aan haar opzegging kan 
houden. Dit kan alleen indien de werkgever 
het vertrouwen heeft dat de werknemer 
overeenkomstig haar verklaring en gedra
gingen daadwerkelijk de arbeidsovereen
komst wilde beëindigen. Hierbij spelen 
verschillende elementen een rol. De verdere 
beantwoording van deze vraag is afhankelijk 
van de signatuur van de werkgever. 

Het arbeidsovereenkomstenrecht 
is van toepassing
In het bijzonder primair onderwijs is het 
arbeidsovereenkomstenrecht van toepassing. 
Dit brengt met zich mee, dat de werknemer 
het dienstverband (de arbeidsovereenkomst) 
met inachtneming van de geldende opzeg
termijn kan opzeggen. In het algemeen geldt 
dat u de werknemer aan haar opzegging kunt 
houden. De opzegging wordt namelijk 
gezien als een eenzijdige wilsverklaring van 
de werknemer die gericht is op het beëindi
gen van de arbeidsovereenkomst. Hiervoor 
is een duidelijke en ondubbelzinnige verkla
ring van de werknemer vereist. Echter, er 
kunnen omstandigheden aanwezig zijn op 
grond waarvan u moet onderzoeken of de 
werknemer de beëindiging van de arbeids
overeenkomst werkelijk wenst. Hierbij kunt 
u denken aan de functie van de werknemer; 
brengt het functieniveau met zich mee dat 
de werknemer kan weten welke nadelige 
gevolgen zijn verbonden aan de opzegging? 
Welke motivering is er gegeven voor de 
opzegging? Wist u of had u moeten begrijpen 
dat de werknemer ontslag nam onder invloed 

van een abnormale geestestoestand? Is er 
met de werknemer over de ontslagname 
gesproken? Kortom: indien u als werkgever 
het gerechtvaardigd vertrouwen mocht 
hebben dat de werknemer overeenkomstig 
haar verklaring en gedragingen daadwerke
lijk de arbeidsovereenkomst wilde beëindi
gen, dan kunt u haar aan haar opzegging 
houden.

Het ambtenarenrecht
is van toepassing
In het openbaar primair onderwijs is het 
arbeidsovereenkomstenrecht niet van toe
passing. Er wordt gewerkt op basis van een 
eenzijdige aanstelling. Dat betekent dat de 
opzegging van het dienstverband door de 
werknemer gezien moet worden als een 
verzoek om ontslag, waarna de werkgever 
de werknemer al dan niet ontslag verleent. 
Volgens de Centrale Raad van Beroep  de 
hoogste ambtenarenrechter  is van een 
verzoek om ontslag sprake, indien uit het 
gedrag of de houding van de werknemer 
(ambtenaar) kan worden afgeleid dat hij of 
zij de wil heeft om een ontslagverzoek te 
doen. Het verzoek moet dus berusten op een 
ondubbelzinnige en onmiskenbare wilsuiting 
die gericht is op het beëindigen van het 
dienstverband. Er mag geen sprake zijn van 
een ‘defecte wil’, er dient sprake te zijn van 
een reëel ontslagverzoek. Dus ook in het 
openbaar onderwijs kunnen er omstandig
heden zijn op grond waarvan de werkgever 
moet onderzoeken of de werknemer daad
werkelijk de aanstelling wil beëindigen 
(vergewisplicht).



Overlijdensuitkering en minderjarig kind

Een werknemer is overleden. 3:23 CAR voorziet in een overlijdens- 
uitkering. De betrokkene heeft een minderjarig kind, waarvoor hij in 
overwegende mate geen zorgplicht heeft. Heeft dat kind recht op een 
overlijdensuitkering?

Ja, artikel 3:23 lid 2 luidt dat na het overlijden van de ambtenaar, de achterblijvende 
partner – of bij het ontbreken daarvan diens minderjarige kinderen – een overlijdens
uitkering ontvangt. De overlijdensuitkering bestaat uit: driemaal het laatst genoten 
salaris en de toegekende salaristoelage(n), tezamen vermeerderd met 8%.

Op basis van de redactie van artikel 3:23 lid 2 CAR kan worden geconcludeerd 
dat de mate van zorgplicht geen criterium is om het minderjarig kind, het recht 
op de overlijdensuitkering al dan niet te onthouden. Een minderjarig kind heeft 
recht op de overlijdensuitkering indien een achterblijvende partner ontbreekt.

Verbod betreden 
arbeidsterrein Waterschap

Een van onze werknemers (waterschap) is in verband met een onderzoek 
naar ernstig plichtsverzuim geschorst op grond artikel 7:4 SAW. Moeten 
wij nog een apart besluit nemen als wij hem ook de toegang tot het 
terrein willen ontzeggen? 

Ja. Een schorsing als ordemaatregel betekent niet automatisch dat de werknemer 
de toegang tot het terrein wordt ontzegd.

De ratio van een schorsing is de noodzaak om rust en orde binnen de dienst te 
handhaven of te herstellen, of om de mogelijkheden daartoe te onderzoeken. 
Uitgangspunt is dat de schorsing tijdelijk van aard is. In lid 2 van artikel 7:4 SAW 
wordt aangegeven dat het tijdstip van ingang en de duur van schorsing in het 
besluit moet worden weergegeven. Het getuigt van behoorlijk bestuur als eveneens 
de reden of aanleiding van de schorsing zo nauwkeurig mogelijk wordt 
weergegeven. 

Op grond van artikel 7:4 SAW is het mogelijk om de werknemer de toegang tot 
netwerken, kantoren, werkplaatsen of andere arbeidsterreinen te ontzeggen. Bij 
het opleggen van de maatregel dient een concreet en voorzienbaar bezwaar te 
bestaan tegen de aanwezigheid van de ambtenaar op bepaalde plaatsen. De 
maatregel van ontzegging is minder vergaand dan een schorsing. Dit betekent 
dat naast een schorsing een ontzegging van de toegang kan worden gegeven. 

Heeft u een vraag 
voor de Helpdesk 
HRM? 

Neem contact op via 
helpdesk@driessen.nl.
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Individueel 
Keuzebudget (IKB) 
en onbetaald verlof

Een werknemer die voltijds werkt 
kan maximaal 144 uur kopen.
Een werknemer krijgt een voltijds 
aanstelling in de loop van het jaar. 
Kan deze werknemer 144 uur kopen 
in ket kader van het IKB?

Het kopen van vakantieuren in het IKB is 
gemaximeerd tot een maximum van vier 
maal de aanstellingsduur per week gedu
rende het kalenderjaar (artikel 3:29 lid 1 sub 
a CAR). Uit de redactie van het artikel blijkt 
niet expliciet dat het maximum van het 
aantal te kopen uren, naast de omvang van 
de aanstelling, ook afhankelijk is van het 
deel van het jaar dat de werknemer in dienst 
is. Navraag bij de VNG leert dat dit laatste 
ook het geval is.

mailto:helpdesk%40driessen.nl?subject=


Geef kleur 
             aan je loopbaan

Nieuwsgierig naar hoe mensen kleur geven aan hun loopbaan, 
spreek ik af met Lex van der Westen. Lex is Teamcoach & Trainer 
bij Groenhuysen. Ze werkt ruim 25 jaar in verschillende soorten 
functies waarvan de laatste 2 jaar voor de Groenhuysen WMO 
BV. Groenhuysen zet zich in voor overwegend ouderen in de regio 
Roosendaal, waarbij ze hen mogelijkheden biedt om op eigen wijze 
het allerbeste uit hun dag te halen. 

Je werkt al een behoorlijke tijd
bij Groenhuysen, hoe is dat 
ooit begonnen?
Lex: “Ik was 17 toen ik startte bij Groenhuysen 
met de opleiding verzorgende IG. De oudere 
mens raakt mij. Het zijn die momenten dat 
je even bij ze gaat zitten met een kopje koffie 
en dat ze je dan aankijken alsof je de liefste 
persoon van de wereld bent, gewoon omdat 
je echt even tijd voor ze maakt en naar ze 
luistert. Ik bewonder hun kracht, hoe ze 
omgaan met tegenslag, verhalen van vroeger 
en dat ze van hun ellende vaak nog een grapje 
kunnen maken. Ik was in mijn functie als 
verzorgende IG niet direct aangehaakt op 
het vaktechnische, maar wel op het gevoels
matige stuk, de verbinding. Het heeft iets 
kwetsbaars en dat raakt me. Ik heb veel 
mensen gezien die juist doordat ze dingen 
vergeten, zich niet altijd meer zorgen hoef
den te maken over alles. Soms maakt dat 
mensen juist gelukkiger. Met hart en ziel 
heb ik jaren op afdelingen met psychogeria
trie gewerkt. Tot er een moment kwam dat 
ik voelde: ‘Ik vind mijn werk leuk, maar ik 
wil en kan meer’.”
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“DE MEESTE 
VOLDOENING 

HAALDE 
IK UIT HET 

COACHEN VAN 
MEDEWERKERS”

En toen, klaar voor  
een volgende stap?
“Ja, al ben je aanvankelijk nog zoekende 
wat dat ‘meer’ dan is. Je pakt er steeds taken 
bij en merkt dat je het fijn vindt om collega’s 
te ondersteunen, handvatten te bieden. Mijn 
loopbaanpad volgde in eerste instantie de 
meest voor de hand liggende lijn binnen de 
organisatie; verticaal. Vanuit mijn rol als 
teamleider kreeg ik via een kweekvijver de 
kans om manager te worden. In die periode 
merkte ik dat ik de meeste voldoening 
haalde uit het coachen van medewerkers. 
De ander helpen om te kunnen ontwikkelen 
en te groeien, zodat zij de best mogelijke 
zorg aan onze cliënten kunnen geven, dat 
werd mijn missie. Dat lukte mij niet vol
doende in de functie van manager, maar dat 
was wel het moment dat ik echt wist wat ik 
wilde; coachen en trainen. 

Hoe heb je dat aangepakt?
“De functie van coach zat niet in ons func
tiegebouw. Ik besloot om in mezelf te 
investeren en ben me gaan omscholen via 
diverse coach en trainersopleidingen. Het 
was geweldig en ik voelde meteen dat het 
de juiste beslissing was. Ik heb gemerkt dat 
wanneer je je hart volgt en gaat doen wat 
voor jou van betekenis is, wat bij je past, dat 
er zoveel meer energie vrij komt. Dat ziet 

je omgeving ook. Je gaat iets anders uitstra
len, groeien in datgene waar je toch al talent 
voor hebt, en dat gaat opvallen. Zo komen 
er ineens kansen die je vooraf misschien 
niet voor mogelijk had gehouden. Zo is het 
sindsdien steeds gegaan, ik zet iets in bewe
ging waarvan ik vooraf nog niet weet waar 
het me naartoe gaat leiden. Meestal komt 
er iets moois uit. Heel soms ook niet, maar 
dat hoort ook bij je persoonlijke groei
proces. Als je er achteraf op terug kijkt; dan 
weet je dat het je iets waardevols heeft 
gebracht. Misschien weet je daardoor dan 
juist nog scherper wat bij je past of heb je 
mensen ontmoet die je anders niet had  
leren kennen. Het kan van alles zijn waar
 om die stap toch belangrijk bleek te zijn.

Vaak hoor ik mensen zeggen; “Ik wil best 
een opleiding volgen, maar ik wil eerst zeker 
weten dat er baangarantie is als ik de oplei
ding heb afgerond.” Ik denk dat het juist 
andersom werkt; als jij je hart volgt, dan 
komen er kansen die daarbij passen.”

Wat maakt Groenhuysen 
zo bijzonder?
“Het is leuk om voor een organisatie te  
werken die vooruitstrevend is en vernieu
wing omarmt. Als jij als medewerker met 
een goed idee komt, dit goed onderbouwt, 
dan word je ondersteund. Er wordt met je 
meegedacht hoe het idee vormgegeven en 
gefaciliteerd kan worden. Eigen regie, 
ondernemer en eigenaarschap wordt gesti
muleerd en dat vind ik fijn en belangrijk. 
Het steeds willen groeien en ontwikkelen is 
voor mij een belangrijke waarde en dat kan 
binnen Groenhuysen. Ook binnen Groen
huysen WMO BV staat dit centraal. Teams 
krijgen veel ruimte om eigen ideeën te 
ontwikkelen, zij zijn immers de deskun
digen die direct contact hebben met onze 
klanten. Dat geeft energie in een organisatie. 

Het feit dat ik zoveel rollen heb mogen 
bekleden binnen deze organisatie helpt mij 
vaak in mijn rol als teamcoach, trainer. Ik 
kan situaties vanuit veel verschillende per
spectieven bekijken en veel herkenbare 
voorbeelden gebruiken.

Ik heb in alle loopbaankeuzes die ik door 
de jaren heen gemaakt heb niet de focus 
gehad dat alles binnen Groenhuysen móest. 
Maar we zijn elkaar altijd blijven boeien. Ik 
ga graag op zoek, daardoor ontdek ik leuke 
dingen. Het is een soort constante nieuws
gierigheid en daarin voel ik me echt vrij. Als 
je iets anders wilt in het leven, zal je ook 
iets anders moeten doen. Keuzes zijn niet 
voor het leven, probeer gewoon dingen uit. 
Kijk wat wel en niet werkt. Als je het eng 
vindt om een keuze te maken, bedenk dan 
eens hoe het zou zijn als je niets doet en 
alles bij het oude laat. Dat is vaak ook niet 
wat je wilt. En besef vooral; iedere dag is 
weer een nieuwe om opnieuw kleur te 
geven aan je loopbaan.”

MARTHE WALTER
marte.walter@driessen.nl
trainee HRMconsultant

“IK VIND 
MIJN WERK 

LEUK, MAAR 
IK WIL EN 

KAN MEER”
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Meike Dielis 
“Digitale processen en eHRM systemen symboliseren voor mij de basis van 
een nieuwe manier van werken. De tijd die organisaties in de publieke sector 
besteden aan handmatige HRprocessen kan besteed worden aan hun eigen 
specialisme. Een leerkracht wil lesgeven. Aan de andere kant verwacht de 
meerderheid van de burgers ook steeds meer zaken online te kunnen regelen 
op het voor hem of haar gewenste moment. Dus als volledig gedigitaliseerde 
processen de basis zijn, zal een dienstverlener, maar ook publieke organisatie 
een verlengstuk moeten bieden. Als publieke organisatie moet je de techniek 
vertalen richting de burger, maar ook binnen je organisatie.”

Van links naar rechts:
Meike Dielis, Kim Boselie, Jort van de Kerkhof en Helen Nijssen.

Uitgelicht

Kim Boselie 
“Vanuit mijn werkervaring in de zorg heb ik gemerkt dat er vanwege bezui
nigingen vaak druk ligt op de uitvoering van werkzaamheden, terwijl de 
kwaliteitsstandaarden ongewijzigd blijven. Deze druk kan gedeeltelijk 
worden weggenomen door efficiënter om te gaan met administratie, door 
digitalisering. Digitalisering is tijd én kostenbesparend, processen verlopen 
sneller en makkelijker wat de productiviteit bevordert. Op de werkvloer 
kon ik daardoor kostbare tijd en aandacht besteden aan de ontwikkeling van 
cliënten. Daarnaast creëer je er betrokkenheid mee, zowel in het netwerk 
van de cliënt als binnen de organisatie. Via verschillende devices kun je 
gebruik maken van digitale systemen. Dit zorgt voor flexibiliteit bij de 
medewerkers, wat resulteert in medewerkerstevredenheid.”

Jort van de Kerkhof 
“In mijn ogen is digitalisering de basis voor een 
efficiënte organisatie. Efficiëntie is iets waar 
organisaties in de publieke sector niet bepaald 
om bekend staan en waar dus nog veel winst te 
behalen valt. Iedereen heeft via een bepaalde 
weg te maken met publieke organisaties, waar
door uiteindelijk iedereen baat heeft bij efficiënte 
processen. Als de processen efficiënter worden, 
leidt dit ook tot een kostenbesparing en kan het 
geld aan andere zaken binnen deze organisaties 
besteed worden. Hier wil ik samen met Driessen 
graag mijn steentje aan bijdragen.“

Helen Nijssen 
“Doordat digitale processen veel tijd schelen ten 
opzichte van analoge processen, is de digitalise
ring in de publieke sector een trend die ervoor 
zorgt dat HR-processen effectiever en efficiënter 
lopen. Digitalisering betekent daardoor ook dat 
er bij de HRmedewerker meer tijd vrijkomt om 
zich op beslissingen en werkzaamheden op 
strategisch niveau te focussen. Bovendien heeft 
het digitaal maken van HRgegevens als groot 
voordeel dat er steeds meer HRinformatie mee
genomen wordt in mana gement rapportages.”

Dit voorjaar zijn er vier frisse jonge professionals bij Driessen 
gestart in het traineeship Talent in Proces (TIP). Deze TIPtrainees 
worden in twee jaar klaargestoomd om zowel intern bij Driessen 
als bij de klant, projecten te managen die te maken hebben met 
salarisadvies of eHRM. Digitale procesoplossingen zijn niet meer 
weg te denken en organisaties in de publieke sector zijn er druk 
mee aan de slag. Maar hoe kijken de trainees eigenlijk aan tegen 
digitalisering in de publieke sector? Wij vroegen het ze.

Talent 
 in Proces
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Van links naar rechts:
Meike Dielis, Kim Boselie, Jort van de Kerkhof en Helen Nijssen.
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Authenticiteit loont

Bij veel begrippen die ik in de workshop 
gebruik, vraag ik aan de deelnemers wat ze 
onder het woord verstaan. Zo ook bij 
authenticiteit. Een groep vond het lastig om 
er een goede omschrijving van te geven. 
Het tonen van de omschrijving uit de Dikke 
van Dale ‘1. Gelijk aan het origineel 2. Echt 
en daardoor betrouwbaar’, geeft ze een 
goed beeld waar het om gaat. Ik merk dat 
dit direct iets doet met de deelnemers op 
het moment dat ze weer aan personal bran
ding denken. Het idee dat ze zich moeten 
verkopen wordt al minder. Van het ‘zich 
beter voordoen’, is direct geen sprake meer. 

Na allerlei oefeningen waarin ze vooral aan 
de slag gingen met wat hen speciaal maakt 
en welke indruk ze achter willen laten, komt 
de afrondende opdracht. De elevator pitch. 
Hoe spannend het ook is, iedereen gaat 
ervoor. De eerste persoon begint met haar 
pitch. Zachtjes begint ze te lezen wat ze 
heeft voorbereid, de anderen niet aankij
kend. Even in haar verhaal wordt haar stem 
iets vaster en is ze duidelijker verstaanbaar. 
Daarna zakt ze weer weg. Ze wil direct gaan 
zitten als ze klaar is. Toch laat ik haar nog 
even staan voor de nabespreking. Het 
moment waarop ze met meer vertrouwen 
praat, krijgt de aandacht. Als we het erover 

hebben, wordt ze enthousiast. We hebben 
het erover hoe ze dit enthousiasme meer 
kan laten zien, want haar enthousiasme 
werkt aanstekelijk. Deelnemers helpen haar 
door te benoemen wat ze gemist hebben 
in de pitch en wat wel uit de opdrachten 
naar voren is gekomen. Ze benoemt allerlei 
redenen waarom ze vindt dat ze dat niet kan 
vertellen in haar pitch. De redenen komen 
vooral neer op ‘wat zullen anderen wel niet 
van me denken’ en ‘soms ben of heb ik dat 
niet’. Uitgeput gaat ze zitten. De andere 
deelnemers mogen nu pitchen. 

Op het moment dat ik de pitches wil afron
den, verbaast de eerste pitcher mij door te 
zeggen dat ze het nog een keer wil proberen. 
Ze komt naar voren, begint haar pitch wat 

twijfelend en dan zien we in één keer een 
andere persoon verschijnen. Haar papier 
heeft ze niet nodig, ze vertelt enthousiast 
waar je haar voor kunt benaderen, maar 
vooral waarom ze doet wat ze doet. Vol 
verbazing zitten we te kijken en na afloop 
is er bij niemand schroom, ze krijgt een flink 
applaus. Ik geniet, ik heb binnen een half 
uur deze persoon zien veranderen van 
iemand die handelde op basis van wat ze 
dacht dat hoorde, tot iemand die haar eigen 
verhaal durft te vertellen. En die daar ook 
nog trots op is. 

Deze persoon is voor mij een voorbeeld van 
authenticiteit. Haar eigen kleur durven 
bekennen, niet afhankelijk zijn van wat 
anderen van haar denken, maar weten 
waarom ze de dingen doet die ze doet. Haar 
enthousiasme is aanstekelijk en daarmee 
pakt ze iedereen in. Moe maar tevreden  
ga ik op weg naar huis. Ik kan bijna niet 
wachten om een volgende groep authenti
citeit te laten ervaren. 

JACQUELINE GERRITS
j.gerrits@mensiumgroep.nl 
adviseur Mensiumgroep

Onlangs mocht ik een workshop verzorgen met als titel ‘Het Merk IK’. Elke keer is het weer een feest om 
met personal branding aan de slag te gaan. De deelnemers waren dit keer enigszins argwanend naar de 
workshop gekomen. Zij hadden het idee dat ze zich moesten verkopen, zich beter voor moesten doen 
dan dat ze zijn. En dat stuitte hen tegen de borst. Ik kan me dat helemaal voorstellen. Voor mij is personal 
branding jezelf positief onder de aandacht brengen door jouw meest bijzondere kenmerken te benoemen 
en te laten zien waarmee je je onderscheidt. Maar wel op een authentieke manier.

Expert aan het woord

“IK GENIET 
ERVAN ALS 

IK EEN GROEP 
AUTHENTICITEIT 

KAN LATEN 
ERVAREN”

mailto:j.gerrits%40mensiumgroep.nl%20%20?subject=


€

salaris

28 ALGEMEEN | SALARIS UP-TO-DATE

Hoe zit het ook alweer?
De Wet op de loonbelasting regelt in artikel 
11 lid 1 onder o. dat een uitkering die wordt 
toegekend na het bereiken van 25 of 40 
dienstjaren niet tot het loon behoort. Deze 
uitkering is gemaximeerd tot het loon over 
een maand.

Wat is dan precies het loon over een maand? 
Het handboek loonheffingen zegt hier het 
volgende over:

Bij het vaststellen van het loon over een 
maand, gaat u uit van het fiscale loon over 
een maand. Dat is het loon voor de loon
belasting/volksverzekeringen uit kolom  
14 van de loonstaat. U mag geen rekening 
houden met: 
•    Bijzondere beloningen die niet vast en 

gegarandeerd zijn, zoals tantièmes;
•    Aanspraken die tot het loon horen;
•    Keuzeloon (het loon waarvan een 

werknemer die gebruikmaakt van een 
cafetariaregeling zelf kan of moet 
bepalen hoe hij het geniet).

Bij het fiscale loon over een maand telt u 
het maandbedrag op van: 
•    Het werknemersaandeel in de 

pensioenpremie;
•    De werknemersbijdrage voor aanspra

ken die overeenkomen met aanspraken 
op WW, ZW, WAZO en WAO/
WIAuitkeringen;

•    De werknemersbijdrage voor 
aanspraken op uitkeringen bij overlijden 
of invaliditeit door een ongeval;

•    Bedragen die worden ingehouden in 
plaats van de hierboven genoemde 
premies en bijdragen;

•    De werknemersbijdrage in de 
levensloopregeling.

Bij het berekende bedrag telt u bovendien 
1/12 van de vakantiebijslag en 1/12 van het 
jaarbedrag van vaste gegarandeerde bijzon
dere beloningen op.

Samenvattend kunnen we stellen dat het 
loon over een maand bestaat uit het vaste 
bruto maandloon + vakantietoeslag + vaste 
bijzondere beloningen.

Het probleem en de oplossing
Wat is dan het probleem met de boven
staande definitie van het loon over een 
maand? Het probleem is gelegen in het feit 
dat vakantiegeld niet gelijk is aan het IKB. 
U kunt hierdoor wellicht de jubileum
gratificatie niet volledig onbelast uitbetalen 
op grond van artikel 11 Wet LB. 

Door de komst van het IKB in steeds meer 
arbeidsvoorwaarden, bestaat het vakantie
geld niet meer. Hierdoor kunt u het deel van 
het IKB dat is opgebouwd uit het ‘vroegere’ 
vakantiegeld niet meer tot het loon over een 
maand tellen. 

Daarnaast kunt u het IKB niet beschouwen 
als een vaste bijzondere beloning. Het IKB 
is vrij te besteden. De belastingdienst stelt 
zich daarom het standpunt dat er geen 
sprake is van een vaste en gegarandeerde 
beloning. Gelukkig bestaat er een oplos
sing: de werk  kostenregeling. 

De diensttijduitkering 
en het IKB
Een werknemer kijkt er vaak al lang naar uit: een bruto maandloon 
onbelast. In veel arbeidsvoorwaarden is geregeld dat iemand bij 25 
of 40 dienstjaren een gratificatie krijgt. Een dergelijke gratificatie 
is veelal onbelast, maar door de opkomst van het individueel keuze 
budget (IKB) is dat niet meer vanzelfsprekend. 

Salaris uptodate



Voorbeeld
In de gemeentelijke sector krijgt een 
medewerker bij het bereiken van 
40 dienstjaren een gratificatie van 
een maandloon, inclusief vakantie
toeslag (nu onderdeel van het IKB). 
Het maandloon bedraagt € 3.000,
en het voormalige vakantiegeld 
bedraagt € 240,. 

Het loon over een maand bedraagt 
in dit voorbeeld € 3.000,. Het 
vakantiegeld telt u niet mee, omdat 
het onderdeel is van het IKB.

De WKR biedt de mogelijkheid om 
per persoon per jaar een bedrag  
van € 2.400, onbelast uit te betalen 
zonder te voldoen aan het gebrui
kelijkheidscriterium. U kunt het 
vakantiegeld van € 240, aanmer
ken als eindheffingsloon. De werk
nemer merkt hier niets van en 
ontvangt het bedrag onbelast. Als 
werkgever heeft u hier alleen last 
van als u de forfaitaire ruimte in de 
WKR overschrijdt.

GUUS LEENEN
guus.leenen@driessen.nl
salarisadviseur outsourcing

#TRENDING 
TOPIC

Trending Topic 
Who’s Afraid of  
Red, Yellow and Blue?
Met 15 grote halen vernielde een verwarde man 
met een stanleymes in 1986 een schilderij uit de 
beroemde serie Who’s Afraid of Red, Yellow and 
Blue van Barnett Newman. En het was niet de eerste 
keer. Vier jaar daarvoor werd in Berlijn ook al een 
schilderij uit dezelfde serie met een mes belaagd. 
Eigenlijk gebeurde er precies wat de kunstenaar 
had verwacht. Hij wilde bij de toeschouwer een 
heftige emotionele reactie oproepen en volgens 
hem waren alleen de primaire kleuren rood, geel 
en blauw hiervoor echt geschikt.

Die sterke reactie op primaire kleuren zie ik dagelijks in mijn werk 
als het gaat om populaire kleurenmodellen, zoals Insights Discovery. 
Het is een kleine stap om iemands voorkeursgedrag in bepaalde 
situaties door te trekken naar de identiteit van een persoon. Zo ben 
ik volgens de kleurentest bijvoorbeeld geel en rood, waarbij geel 
het duidelijkste naar voren komt. Van dat stereotype beeld is moeilijk 
af te komen. Uiteraard is het verhaal van de test veel genuanceerder, 
maar het eenvoudige kleurenlabel blijft toch hangen. Dus op de 
vraag: Who’s Afraid of Red Yellow and Blue? is mijn antwoord: 
toch wel een beetje.

SAMIR TER LÜÜN 
samir.terluun@driessen.nl
programmamanager

Heeft u vragen over dit artikel? Neem dan 
gerust contact met ons op.
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EVENTS & OPLEIDINGEN 
NAJAAR 2017

Events en opleidingen die inspireren, kennis bieden 
of u even ergens bij stil laten staan. Benieuwd welke 
bijeenkomsten wij dit najaar organiseren voor 
HRM’ers en leidinggevenden in de publieke sector?

Een greep uit onze events:
  RAP bijeenkomsten, waar de Wet normalisering   
 rechtspositie ambtenaren centraal staat

  PSA Kennisdagen, speciaal voor personeels- en   
 salarisprofessionals

  HRM Kennisdagen, in het teken van duurzame   
 inzetbaarheid

Volg opleidingen over:
  Werkgeluk
  Duurzame inzetbaarheid
  Recruitment 2.0

Bekijk het volledige aanbod opleidingen en events op:
www.driessen.nl/opleidingen & www.publiekperspectief.nl

WAARDERING DOOR
FLEXIBELE MEDEWERKERS:

RUUT VEENHOVEN

JOEP VAN DEUDEKOM

MET SPREKERS
ALS:

MATHIEU WEGGEMAN

STEVEN VAN BELLEGHEM

ROB URGERT &

 KLANTEN:

WAARDERING DOOR

SPECIALE 
DANK AAN DE 
TRAINER! KNAP 
HOE HIJ DEZE 
‘DROGE’ STOF 

TOCH 
INTERESSANT 

WEET TE 
MAKEN!

EVENTS
101

VOORJAAR

2017
HALF JAAR VOL
GEWELDIGE

Het jaar is doormidden en daarom 
blikken we kort terug op mooie events 

die we dit voorjaar hebben georganiseerd 

en werkzoekenden. Ook dit najaar staan er weer 
veel events op de agenda. Komt u ook?

MEER DAN 5.000 DRANKJES 
& BITTERBALLEN

8.5 8.2

1.371 BEZOEKERS

DE KEYNOTE 
SPREKER WAS 

ZEER 
INSPIREREND
EN MAAKTE

DE DAG 
TOT EEN 
SUCCES!
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Colofon
Driessen Persoonlijk is een uitgave van en door 
Driessen. Het verschijnt 4 keer per jaar in een 
oplage van 7000 exemplaren.
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5700 AS Helmond
Tel: 0492  50 66 66
communicatie@driessen.nl 

 Digitaal? 
U kunt Driessen Persoonlijk ook geheel 
vrijblijvend digitaal ontvangen. Om  
u hiervoor aan te melden gaat u naar 
www.publiekperspectief.nl. Klik rechts
boven op uitgaven en kies voor magazine 
Driessen Persoonlijk. Als u zich heeft 
aangemeld ont
vangt 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. 

mailto:communicatie%40driessen.nl%20?subject=
http://www.publiekperspectief.nl
http://www.driessen.nl/opleidingen
http://www.publiekperspectief.nl


MEER DAN 100 PAGINA'SMET INTERVIEWS,
CASES, ONDERZOEK EN VISIES VAN EXPERTS

Aan de hand van een uitgebreid onderzoek door Kantar TNS onder HRM’ers, 
bestuurders en medewerkers in de publieke sector, kijken wij naar de meest 
interessante HRM-thema’s van dit moment. 

  De visie van experts op de vijf belangrijkste HRM-thema’s

  Cases uit de praktijk, waaronder Rijksoverheid en Radboudumc

  Interviews met onder andere prof. dr. Sander Klous en prof. dr. Tanya Bondarouk

HRM
BAROMETER
Van data naar duurzaam 2017 - 2018

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

http://www.driessen.nl/hrmbarometer
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