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Woord vooraf
…en ze leefden nog lang en gelukkig! Slechts de 
laatste zin van een sprookje? Niet voor iedereen. 
Voor de mensen die woonachtig zijn in één van de 
‘blue zones’ is de kans groot dat dit werkelijkheid 
wordt. Zij leven gezonder en worden gemiddeld 90 
of zelfs 100 jaar of ouder! 

Toch ben ik benieuwd of doelen ook echt bijdragen 
aan gezond en gelukkig oud worden. Of kun je beter 
zo min mogelijk doelen stellen, om daardoor zo min 
mogelijk stress te ervaren? Te veel stress is in veel 
gevallen namelijk funest voor een lang en gelukkig 
leven. Wacht, ik neem u even mee in deze materie. 

Diëten, zwoegen in de sportschool… Nee hoor, daar 
doen de inwoners van de ‘blue zones’ niet aan. 
Natuurlijk bewegen, zo min mogelijk stress, de 80% 
regel (als het gaat om de hoeveelheid eten), bonen 
en plantaardig voedsel, wijn, geloof, familie, een 
vriendenkring én je doel kennen. Dat is hoe de mensen 
in de zogenaamde blue zones het leven aanpakken. 
Klinkt goed! En gelukkig: ik zie een match met mijn 
levensstijl, die hier al aardig op gebaseerd is. Oké, 
misschien kan ik nog werken aan mijn calorie-inname, 
moet ik een moestuintje aanleggen om zelf eten te 
verbouwen en soms een biefstukje laten staan, maar 
verder zie ik veel overeenkomsten. Het enige waar 
ik nog tegenaan loop is mijn doel. Want waar kom ik 
iedere morgen mijn bed voor uit? Het beantwoorden 
van deze vraag kan tot zeven extra levensjaren leiden, 
dus toch de moeite waard om eens bij stil te staan.

Ik neem me bij deze voor om het komende jaar eens 
niet te focussen op het eten van minder chocolade, 
sporten tot ik spierpijn krijg en zoveel mogelijk doen 
als kip zonder kop. Misschien is het tijd om in 2018 
bewuster bezig te zijn met waar ik graag mijn bed voor 
uit kom. Mijn gezin, mijn leuke baan die iedere dag 
anders is en ineens zie ik ’blue zone’ Sardinië als een 
hele grote kanshebber voor mijn volgende vakantie!

LIEKE JANSEN
lieke.jansen@driessen.nl
hoofdredacteur Driessen Persoonlijk
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25 jaar
mens en werk
Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen: wat heb ik zin in 2018! 
Volgend jaar bestaat Driessen 25 jaar en daar ben ik persoonlijk en 
professioneel enorm trots op. Want 25 jaar als bedrijf overleven, is 
zeker geen vanzelfsprekendheid. Sterker nog, uit recent onderzoek 
blijkt dat de gemiddelde levensduur van organisaties dalend is en het 
voor familiebedrijven in Nederland rond de 24 jaar ligt. Dat betekent 
dus dat we vanaf 2018 met recht mogen zeggen dat we het bovenge-
middeld lang weten vol te houden. En dat is niet niks.

Van een klein familie bedrijf zijn we in die 
25 jaar uitgegroeid tot een goed bekende, 
landelijk opererende en digitaal gedreven 
familie van bedrijven in het domein van 
mens en werk, gericht op de publieke sector. 
Gepaste bescheidenheid is altijd op zijn 
plaats, maar ik ken aan de andere kant niet 
zoveel organisaties die datzelfde hebben 
weten te presteren. 

De grote vraag is dan natuurlijk: hoe is dat 
gelukt? Het antwoord is voor mijn gevoel 
eigenlijk best simpel: vanaf dag 1 hebben 
we binnen onze organisatie altijd gehandeld 
vanuit de overtuiging dat ‘happy employees’ 
leiden tot ‘happy customers’. Dat is niet altijd 
even makkelijk en vraagt om veel investe-
ringen en (zelf)vertrouwen, juist in tijden 
dat het even niet zo goed gaat. Ik ervaar dat 
‘werkgelukkige medewerkers’ uiteindelijk 
betere producten en diensten bedenken en 
maken, harder werken, slimmer zijn en 
gewoonweg veel leuker zijn om mee samen 
te werken. Als collega, maar zeker ook als 
klant. En als je als ondernemer met goede 
en bevlogen mensen mag werken voor 
mooie klanten, dan komen de omzet en de 
winst vanzelf. 

Nou ja, vanzelf is natuurlijk niet helemaal 
waar. Ook wij moeten keihard werken voor 

iedere euro en ons stinkende best doen  
om vervolgens van iedere euro omzet  
voldoende over te houden. Ook wij hebben 
te maken met stijgende productie- en loon-
kosten, digitalisering, een krapper wordende 
arbeidsmarkt, complexe wet- en regelgeving, 
forse concurrentie en tarieven die onder 
druk staan. Maar als ik eerlijk ben, lig ik er 
niet wakker van. Vanzelfsprekend raakt alles 
wat betrekking heeft op Driessen mij,  
voel ik me er persoonlijk en professioneel  
verantwoordelijk voor en gaat het me enorm 
aan het hart. Maar zijn al die obstakels, 
uitdagingen en bedreigingen niet juist de 
essentie van ondernemerschap? Als alles 
vanzelf ging, dan was er toch niks aan en 
hadden we toch helemaal geen onderne-
mingen nodig? 

Goed en duurzaam ondernemerschap draait 
in mijn ogen niet uitsluitend om het behalen 
van financiële resultaten. Voor mij gaat het 
erom dat je de overtuiging hebt dat de dag 
van morgen (nog) mooier en beter kan 
worden dan de dag van vandaag. Dat je er 
vervolgens samen met de mensen in je team 
er echt alles aan doet om er het beste van 
te maken met de middelen die je tot je 
beschikking hebt. Als dat lukt, dan is dat 
een heerlijk gevoel en dan mag dat samen 
gevierd worden. 

Herstel, dan moet dat samen gevierd worden. 
Dat gaan we dus ook doen. Noteer vast in 
de agenda: in de week van 2 t/m 7 april 2018 
gaan wij groots uitpakken op onze spik-
splinternieuwe en inspirerende Human 
Campus in Helmond. Wij gaan niet alleen 
vieren dat we al 25 jaar werkgeluk mogelijk 
maken voor mensen en organisaties in de 
publieke sector, maar zeker ook onze blik 
richten op de toekomst van ‘mens en werk’. 
Dat gaan we doen met de mensen aan wie 
wij zoveel te danken hebben; onze collega’s, 
flexibele medewerkers en vanzelfsprekend 
onze opdrachtgevers. Wat we gaan doen, 
blijft nog even geheim. Wat ik u wel in dit 
licht kan verklappen is mijn goede voorne-
men voor 2018: zoveel mogelijk werkgeluk 
mogelijk maken voor zoveel mogelijk  
mensen, inclusief mezelf. En dan komt de 
rest vanzelf, toch?

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

Column
Jeroen Driessen
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Doelen bieden houvast en geven richting. Althans, voor het gros 
van ons. Wanneer we het ene doel behaald hebben, volgt al snel het 
andere. Stiekem leggen we de lat voor onszelf telkens een stukje hoger, 
want anders is er geen uitdaging meer. En dat voelt zo doelloos…

Maar er zijn grote verschillen als je kijkt 
naar het stellen van doelen. Het ziet er in 
andere culturen, levensfases, werk of privé 
vaak heel anders uit. Thuis bij je gezin of op 
je oude dag doelen ‘SMART’ maken, is 
misschien wat overdreven. Waarom laten 
we dat op het werk ook niet wat meer los? 
Wouter Hart geeft in het interview op de 
volgende pagina’s aan dat doelen richting 
en energie kunnen geven. Volgens Wouter  
 

 
 
moeten we meer op zoek naar de bedoeling, 
datgene waar het uiteindelijk om te doen 
is. Iedereen heeft altijd te maken met dingen 
waar je niet onderuit kunt, maar daar is 
linksom of rechtsom nog altijd voldoende 
ruimte om na te denken over de bedoeling. 
Terwijl ik dit schrijf denk ik, maar wat is 
eigenlijk de bedoeling van deze introductie? 
U warm maken om snel de pagina om te slaan 
voor nieuwe inspiratie. Veel leesplezier! 
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Introductie

Doelen
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Je hebt het over de bedoeling. Wat 
bedoel je hier precies mee?
“De bedoeling kent twee kanten. Aan de 
ene kant de bedoeling van de organisatie, 
oftewel de missie; waartoe ben je op aarde. 
Maar de bedoeling gaat ook over het kleine. 
Wat is de bedoeling van bijvoorbeeld het 
POP-formulier, plan-do-check-act of van 
vakantiedagen? De vraag is eigenlijk: 
‘waarom doen we wat we doen?’ 

Het is ook een verzoek om de juiste momenten 
te blijven uitzoomen van het automatisme. 
Als je het idee of gevoel hebt dat het niet 
meer klopt, dan kan het helpen om jezelf 
of elkaar de vraag te stellen wat ook alweer 
de bedoeling is,” aldus Wouter.

Hoe kijk jij aan tegen doelen en 
hebben we ze echt nodig?
Wouter: “Doelen kunnen energie en  
richting geven en zijn dus heel bruikbaar. 
Alleen is vaak de valkuil dat een doel een 
doel op zich wordt. Maar een doel is altijd 
een middel voor iets groters – de bedoeling 
van het doel. Het gaat er dus om goed te 
begrijpen wat de positieve werking van een 
doel is en hoe je die benut. Maar ook alert 
blijft op de negatieve werking van een doel 
en daarvan wegblijft. Daarbij gaat het niet 
om de woorden doel en bedoeling, want 
die liggen best dicht tegen elkaar aan. Zo 

kan bijvoorbeeld een POP-formulier een 
middel zijn, maar is het doel of de bedoeling 
dat mensen zich gaan ontwikkelen. In de 
praktijk wordt een doel echter vaak ook 
gezien als een concreet punt in de toekomst 
om naar toe te werken en is de bedoeling 
de vraag waar dat concrete punt een middel 
voor is... Haha!”

Hoe verhouden de systeem-, 
leef wereld en de bedoeling  
zich tot elkaar?
Wouter: “Een organisatie kent een systeem-
wereld: de wereld van regels, protocollen 
en prestatie indicatoren, oftewel de optelsom 
van alles wat op papier is vastgelegd. De 
leefwereld is de plek waar de vraagstukken 
in de praktijk spelen, waar mensen elkaar 
ontmoeten. De bedoeling is dat waar het 
uiteindelijk om te doen is. 

Wat ik juist interessant vind, is om klein te 
beginnen. Kies één HR-vraagstuk, zoals 
bijvoorbeeld leren. Als we in organisaties 
het lerend vermogen willen vergroten, dan 
komen we snel met oplossingen in de  
systeemwereld. Zoals plan-do-check-act 
of POP-gesprekken. Als je voor leren terug-
gaat naar de leefwereld, dan is het vooral 
de vraag wat maakt dat iemand wil leren? 
De HR-afdeling zou zich wellicht meer 
kunnen focussen op een hele interessante 
vraag, namelijk: ‘hoe vergroot je de  
kans dat mensen willen leren?’ Het  
POP-formulier en de verplichte leer-
momenten doen die vraag naar de achter-
grond verdwijnen en creëren vaak een 
dynamiek die de kans juist verkleint dat 
mensen willen leren. Je creëert dan precies 
wat je niet wilt.“

Waar start je in een organisatie  
met het ‘verdraaide organisaties’ 
gedachtegoed? 
“Het begint bij jezelf, als HRM’er, als  
leidinggevende. Ben jij werkelijk bezig met 
de bedoeling en vanuit de leefwereld? En 
lukt het je om anderen mee te krijgen in die 
manier van denken? Iedereen heeft te 
maken met dingen die moeten, waar je niet 

Doelen
Visie Expert

Werken
volgens de bedoeling

De zoektocht naar hoe systemen en mensen zich tot elkaar verhouden en wat dat betekent voor het slim 
benutten van elkaars kracht, dat is wat Wouter Hart drijft. In zijn populaire boek ‘Verdraaide organisaties’ 
geeft hij hierover tekst en uitleg. In de praktijk blijkt het namelijk een lastig fenomeen. Tijd voor verdieping, 
want hoe geef je concreet vorm aan het werken vanuit de bedoeling?
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onderuit kunt, maar daar is links- of rechts om 
nog altijd voldoende ruimte om na te denken 
over de bedoeling.” 

Succesvolle organisaties hebben de 
bedoeling als vertrekpunt. Hoe zorg 
je ervoor dat medewerkers dit ook als 
vertrekpunt gaan zien? En wat is de 
rol van HR en leidinggevenden hierin?
Wouter: “Wat ziet een medewerker als zijn 
of haar taak? Is dat een leerling helpen in zijn 
ontwikkeling of een leerling een voldoende 
op zijn rapport laten krijgen? Is het de taak 
van de medewerker in de zorg om aan te 
sluiten bij wat een cliënt nodig heeft of het 
protocol te volgen? Als HRM’er of leiding-
gevende kun je het verhaal beïnvloeden in 
de organisatie.“

Hoe uit zich dat in de praktijk?
“Vaak zie je dat de bedoeling minder aandacht 
krijgt dan de systeemwereld. Als je op het 
intranet van een organisatie kijkt, dan zie 
je formulieren van HR waarop staat wat 
mensen moeten invullen, maar niet waarom. 
Steeds wordt de systeemwereld in het licht 
gezet en niet het doel erachter. Het is 
belang rijk om het doel of de bedoeling te 
communiceren en niet alleen maar het format 
of de regeling. Laat zien wat er geregeld moet 
worden, maar vooral ook waarom. Vraag 
de medewerkers in de lijn wat zij nodig 
hebben om iets te kunnen regelen.”

Dus dat betekent meer autonomie 
voor de medewerker?
“Daar gaat het dus over. Dan kom je weer 
bij de essentie van HR: hoe kun je nu de 
potentie van medewerkers in lijn krijgen 

met de potentie van de organisatie?  Je moet 
ze verantwoordelijkheid geven en stimu-
leren om verantwoordelijkheid te nemen 
voor hun doelen en ze niet vragen om blind 
met de middelen het doel na te streven. 
Autonomie gekoppeld aan verantwoorde-
lijkheid, dat is de sleutel van HR. Dat wordt 
om zeep geholpen door regelingen en 
bureaucratie, want dan worden professionals 
‘uitvoerders van door anderen bedachte 
oplossingen’ en niet geacht er zelf wat van te 
vinden. Dan raakt de bedoeling snel uit beeld.”

“COMMUNICEER 
HET DOEL OF DE 
BEDOELING EN 

NIET ALLEEN DE 
REGELING.”

Heb je een voorbeeld van een 
organisatie die volgens de manier 
van verdraaide organisaties werkt? 
Wouter: “Samen met Ruud Klarenbeek 
schreef ik het nieuwe boek ‘Anders Vast–
houden’. Hij is bestuurder van de JP van den 
Bent stichting voor mensen met een (ver-
standelijke) beperking. Zij werken volgens 
de principes die worden beschreven in het 
boek. Onder zijn leiding wordt de stichting 
gezien als vernieuwer in de zorg. Zij stellen 
inderdaad dat je als professional geen  
uitvoerder bent, maar de eerst verant woor- 

delijke in het ‘doen wat nodig is’. Je moet 
als professional je verantwoordelijkheid 
kunnen en mogen nemen. Dus je moet niet 
de uitvoerder van de regeling worden, maar 
je moet het mogen regelen. En daarnaast 
moet je je niet kunnen onttrekken aan het 
nemen van die verantwoordelijkheid.”

Kun je een tipje van de sluier 
oplichten over je nieuwe boek?
“Met het nieuwe boek duiken we een stap 
dieper in de cirkels die ik introduceerde  
in het boek ‘Verdraaide organisaties’. Om 
mensen concreter te laten zien hoe de pijl 
van binnen uit naar buiten er in de praktijk 
uitziet. Dit hebben we uiteengezet in negen 
sleutels die werken vanuit de bedoeling in 
de praktijk vormgeven. Voor HR is sleutel 
4 een belangrijke: van oplossing naar  
oplossend vermogen. HR biedt oplossingen 
en regelingen, maar is niet bezig om het 
oplossend vermogen te vergroten van het 
doel achter die regeling. Door regelingen 
te geven stuur je op het middel en ontsla je 
mensen van het nemen van verantwoorde-
lijkheid voor het doel. Denk bijvoorbeeld aan 
vakantiedagen: we geven aan dat je er 24 
hebt, maar ontslaan daarmee medewerkers 
om werkelijk invulling te geven aan hun 
werk-privébalans en het omgaan met de 
belangen daarbinnen.”

LIEKE JANSEN
lieke.jansen@driessen.nl
communicatieadviseur 

8 DOELEN | VISIE EXPERT

Na het populaire boek ‘Verdraaide organisaties’ uit 2012, heeft Wouter Hart in oktober 
jl. zijn nieuwe boek ‘Anders vasthouden’ uitgebracht. Benieuwd naar hoe je praktisch 
invulling geeft aan werken volgens de bedoeling? Wij geven vijf exemplaren weg! 
Stuur een e-mail o.v.v. ‘Anders vasthouden’ naar communicatie@driessen.nl. Deelnemen 
is mogelijk tot 16 januari 2018. De winnaars ontvangen persoonlijk bericht.

Maak kans op het nieuwe boek 
‘Anders vasthouden’!

mailto:communicatie@driessen.nl




Visie Driessen

Doelen 
stellen

Doelen

Het is weer bijna het einde van het jaar. Tijd om nieuwe doelen te formuleren voor het eerstvolgende 
kalenderjaar of een langdurige periode. Best bijzonder eigenlijk dat de jaargrens vaak zo bepalend is 
bij het vaststellen van doelen, zowel persoonlijk als professioneel. Immers, de discussies als stoppen 
met roken, afvallen, fitter worden en nieuwe relaties aangaan, gaan vaak gepaard met de magische 
datum 1 januari. Ook stellen organisaties doelen voor een kalenderjaar vast, al is het maar om voor de 
aandeelhouders duidelijk te maken wat de verwachte opbrengst van de aandelen wordt.

En eerlijk gezegd doe ik dat zelf ook. Voor 
het jaar 2018 staat mijn doel al vast. Een 
obstacle run lopen van 21 kilometer in sep-
tember. In ieder geval lekker smart, maar 
ik realiseer me dat die 21 kilometer geen 
doel op zich is. Mijn bedoeling is om fitter 
te worden en ik gebruik daarbij een meet-
baar en acceptabel doel om dat hogere doel 
- fitter worden - te bereiken. En dan te 
bedenken dat ik dit voorjaar nog geen 4 
kilometer kon hardlopen. Het doel geeft 
me richting voor de inspanningen die ik doe 
en geeft me structuur in de weg er naartoe. 
En laten we niet vergeten dat de weg er 
naartoe met het vele trainen, met veel ple-
zier, maar ook met ‘bloed, zweet en tranen’ 
gepaard gaat.

Mensen lijken doelen nodig te hebben. Een 
doel is een gewenste situatie, iets dat je wilt 
bereiken en dat kan van persoon tot persoon 
heel verschillend zijn. Ongeacht de invulling 
ervan zijn organisatiedoelen in het algemeen 

als volgt te omschrijven: een organisatie-
doel is een direct of indirect uit de mis-
sie afgeleide gewenste en duidelijk 
omschreven situatie, die op een vooraf 
aangegeven tijdstip bereikt moet zijn. Een 
goede doelstelling is belangrijk en zinvol. 
Er gaat een ambitie achter schuil, hetgeen 
ook blijkt uit het interview met Wouter 
Hart, te lezen op de voorgaande pagina’s.

Goede gemeenschappelijke doelstellingen:
 - Inspireren en motiveren
 - Sturen het gedrag (als je geen doel 

hebt, dan maakt het niet zoveel uit wat 
je doet)

 - Helpen bij het nemen van beslissingen
 - Helpen om het eens te worden in een 

groep

Er zijn verschillende criteria waar doelstel-
lingen aan moeten voldoen. De een beschrijft 
het als SMART (specifiek, meetbaar, accep-
tabel, realistisch en tijdgebonden), de ander 

“EEN GOEDE 
DOELSTELLING 
IS BELANGRIJK  

 EN ZINVOL.  
ER GAAT EEN 

AMBITIE ACHTER 
SCHUIL.” 

10 DOELEN | VISIE DRIESSEN
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als MAGIE (meetbaar, acceptabel, gecom-
municeerd, inspirerend en engagerend). 
Mark Lammers, voormalig bondscoach van 
het Nederlands Dames hockeyteam, hanteert 
zelfs hilarische doelen, omdat hij van mening 
is dat de lat net wat hoger mag liggen dan 
wat realistisch gezien haalbaar is.

Doelen zijn zinvol, dat mag nu wel duidelijk 
zijn. Zonder doelen in een veld wordt het 
voetbal- of hockeyspelletje een gebed zonder 
einde en niet erg inspirerend. 1,5 uur lang 
een bal rondspelen zonder de intentie om 
een bal in het doel te krijgen, is voor niemand 
interessant. Leerzaam wellicht om een bal 
in het spel en team te houden, maar weinig 
uitdagend voor de spelers, laat staan voor 
de toeschouwers langs de lijn.

Doelen kunnen inspirerend zijn, maar is het 
niet belangrijker om te kijken naar de bedoe-
ling? Waar doen we het voor, waarvoor zijn 
we als organisatie op aarde, zeker wanneer je 
als organisatie geen winstoogmerk hebt. Dan 
wordt de bedoeling nog veel belangrijker. 

Betekent dat dan ook dat je zonder concrete 
doelen kunt als de bedoeling maar duidelijk 
is? Om deze vraag concreter te maken is 
het goed om te kijken naar de bedoeling 

van Driessen HRM. En daarbij is het van 
belang om mee te nemen dat Driessen HRM 
een familiebedrijf is, wat de organisatie 
anders maakt. Familiebedrijven hebben 

duidelijk een lange termijn oriëntatie, waar-
bij duurzame (externe) relaties gekoesterd 
worden om de visie van de organisatie over 
verschillende generaties van dezelfde fami-
lie te verzekeren. De bedoeling van onze 
familie van bedrijven is om ernaar te streven 
‘zoveel mogelijk werkgeluk mogelijk te 
maken voor zoveel mogelijk mensen’, ook 
wel de Why van onze organisatie.  

Vanuit deze visie zijn onze concrete jaar-
doelen vaak anders dan bij beursgenoteerde 

organisaties. Tevredenheid van klanten, 
flexibele medewerkers en eigen mede-
werkers staan bij Driessen voorop. Immers, 
wij zijn ervan overtuigd dat tevreden  
medewerkers leiden tot tevreden klanten. 
En dan komen de financiële doelstellingen, 
zoals omzet en marge vanzelf. In tegenstel-
ling tot beursgenoteerde organisaties, waar 
de financiële doelstellingen leidend zijn, 
omdat shareholder value belangrijker is dan 
stakeholder value. 

Filosoof Bas Haring zegt: ‘Het lijkt alsof 
doelen er zijn om ze te halen, maar sommige 
doelen zijn er vooral om lekker onderweg 
te zijn.’ Misschien zit daar wel de essentie 
van het doel versus de bedoeling. Zoveel 
mogelijk werkgeluk mogelijk maken voor 
zoveel mogelijk mensen is niet erg smart, 
maar wij werken er met zijn allen hard aan 
om deze ‘bedoeling’ werkelijkheid te laten 
worden en daar voelen wij ons lekker bij.

MICHEL VAN HOEIJ MBA
michel.vanhoeij@driessen.nl
directeur Uitzenden & Detacheren

“TEVREDEN 
MEDEWERKERS 

LEIDEN TOT 
TEVREDEN  
 KLANTEN.”

mailto:michel.vanhoeij@driessen.nl
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Column Driesje*Hujambo 
(Hallo vriend) rafiki,

Ach muzungu, ik weet dat het voor jullie 
lastig is alles te laten lopen en tevreden te 
zijn met de dag van vandaag. Ik heb ook 
geleerd dat het kan helpen om soms wat 
noten voor morgen te bewaren, te weten 
wanneer de mieren uitvliegen of vandaag 
iemand te vlooien die je misschien volgende 
week nodig hebt. Het is slim om je nest te 
bouwen voordat het donker wordt en op 
tijd de veiligheid van de groep op te zoeken. 
Maar te veel plannen en vooruit denken is 
ook een luxe die er niet altijd is. 
 
Soms ben ik blij als ik de dag overleef. 
Waarom zou ik dan nadenken over morgen? 
Als het droge seizoen weer begint ben ik 
tevreden als ik genoeg bessen vind om mijn 
honger te stillen of een paar insecten om 
mijn maag te kalmeren. Waarom zou ik dan 
nadenken over morgen of nog veel later?

Ik begrijp niet dat jullie elkaar soms vragen 
waar je over 5 jaar staat of wat je toekomst-
dromen zijn. Als mijn buurvrouw me dit 
zou vragen is mijn antwoord: ik zal niet 
staan, maar zitten en hopelijk in precies 
dezelfde boom als waar ik vandaag zit,  
met een vol buikje en lekker ontspannen 
door het gevlooi. Jullie zullen dan beginnen 
over ambitie, maar ik begin dan over rust 
en tevredenheid, geen stress, maar wel  
ontspanning. Waarom wil je weten waar je 
over een paar jaar staat? Ben je ontevreden 
over vandaag? En weet je wel zeker of je 
morgen al voldoende te eten krijgt? Jullie 
maken elkaar gek met wat je allemaal  
morgen wilt of nog veel later. Begin  
met vandaag.

En als je dan toch doelen wilt stellen, vergeet 
niet om ook een beetje te genieten van wat 
je vandaag hebt, want anders is er voordat 
je het weet 5 jaar voorbij en ben je vergeten 
dat het toch wel lekker was om met je volle 
buikje gevlooid te worden en lekker te 
hangen in een boom. Misschien moet je 
jezelf als doel stellen om zoveel mogelijk 
uit de dag te halen en ervan te genieten. En 
niet morgen, maar vandaag. 

Hoewel misschien heb ik toch wel een doel 
voor ogen: eens kijken of mijn buurvrouw 
me nog een uurtje kan vlooien…

Zoals gezegd: Hakuna Matata
DRIESJE

Wat denk je rafiki? Zal ze weer eens humeurig zijn of proberen ze 
ons kale apen een beetje belachelijk te maken? Geen zorgen. Ik ben 
in de beste stemming, mijn buik is vol, mijn buurvrouw heeft me 
lekker gevlooid en met een beetje geluk gaan de mannen vandaag 
jagen. Dit zijn de beste dagen: Hakuna Matata, geen zorgen, het 
leven loopt zoals het loopt. 

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.
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Administratie & Advies  
verhuist naar nieuw pand

     Code Goed 
Opdrachtgeverschap

Medio oktober zijn de medewerkers van Driessen Administratie & 
Advies verhuisd naar het nieuwe pand aan de Vlamovenweg. Dit is vlak 
achter het bestaande kantoor aan de Schootense Dreef in Helmond.

Het pand is gebaseerd op het nieuwe  
concept ‘Global Village’: onze wereld is  
een dorp geworden, waarin alles en  
iedereen met elkaar verbonden is en de  
hele wereld 24/7 binnen handbereik is. 
Hierin komen de belangrijke componenten 
van Administratie & Advies, namelijk 
‘human’ en ‘digital’, samen. De authentieke 

kenmerken van een dorp, waarin saam-
horigheid wordt gestimuleerd, maar  
ook ieder individu volledig zichzelf kan  
zijn in combinatie met de uitstraling van  
de grote stad, waarbij innovatie en digita-
lisering centraal staan en optimaal worden 
ondersteund door de voorzieningen die  
zijn aangebracht. 

Harold de Wit en Patrick Adriaansen, direc-
tie Administratie & Advies: “Wij denken 
een prachtig concept te hebben neergezet, 
waarbij de visie en strategie van ons bedrijf 
is door vertaald naar een fysieke werkom-
geving die daar perfect bij aansluit. Dit 
vormt een ongelooflijk mooi fundament 
om de komende jaren ons Software & 
Services-bedrijf verder te ontwikkelen en 
uit te bouwen en zo te laten zien waar een 
klein dorp groot in kan zijn.” 

De afgelopen jaren is het aantal zzp’ers flink toegenomen. Driessen 
is als intermediair tussen organisaties in de publieke sector en zzp’ers 
in veel gevallen de opdrachtgever. Als opdrachtgever hebben wij goed 
opdrachtgeverschap altijd voorop staan.
 
Samen met het Platform Zelfstandig 
Ondernemers heeft de ABU de code Goed 
Opdrachtgeverschap ontwikkeld, waar 
Driessen bij betrokken was. De code Goed 
Opdrachtgeverschap geeft opdrachtgevers 
en zelfstandigen een duidelijk kader om op 
een verantwoordelijke manier met elkaar 
zaken te doen. De code Goed Opdracht-
geverschap creëert duidelijkheid over wat 
goed opdrachtgeverschap precies inhoudt.

Als ABU-lid onderschrijft Driessen de code 
Goed Opdrachtgeverschap en zullen wij 
ons ook in de toekomst als opdrachtgever 
van zelfstandige professionals inspannen 
voor de doorontwikkeling en onderschrij-
ving van de code.



Het is altijd leuk en interessant om over de meest actuele thema’s van het HR-vakgebied te mogen praten. 
Mazzel voor mij, want ik heb een gesprek met Jack van den Burg, HRM-adviseur bij de Provincie Noord-
Holland. In de vernieuwde CAO Provincies 2017-2018 staan eigentijdse arbeidsverhoudingen centraal. 
Tijd om de gesprekkencyclus onder handen te nemen. De ‘oude manier’ van beoordelen gaat op de schop 
en maakt plaats voor een gelijkwaardige dialoog tussen medewerker en leidinggevende.
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                        Het goede gesprek

Een nieuwe manier van beoordelen, 
vertel eens, hoe ziet dat eruit?  
“Wij hadden net als zo’n 95% van alle orga-
nisaties, een cyclus van plannen, voortgang 
en beoordeling aan het eind van het jaar. 
Recent hebben we besloten om het beoor-
delingsgesprek niet meer te voeren en de 
koppeling tussen de beoordeling en inci-
dentele en/of structurele beloning los te 
laten. Het budget dat beschikbaar was voor 
incidentele beloningen wordt vanaf 1 januari 
toegevoegd aan het Individuele Keuzebudget 
van alle medewerkers. 

In principe wordt er niet meer beoordeeld, 
maar is er minimaal één keer per jaar een 
‘goed gesprek’ tussen de leidinggevende 
en de medewerker. Welke resultaten ga je 
boeken? Hoe kun je je verder ontwikkelen? 
Hoe geef je in je werk invulling aan de 
kernwaarden van onze organisatie? Wat 
gaat er goed en wat kan beter? Het ‘goede 
gesprek’ kent geen vast format. Het format 

is een blanco A4. We hebben wel suggesties 
gedaan voor te bespreken onderwerpen, 
zoals: resultaten, prettig en gezond werken, 
ontwikkeling en talenten. Als leidinggevende 

en medewerker bepaal je samen de agenda. 
Je bepaalt samen waar je het over wilt heb-
ben en deze afspraken worden vastgelegd.

Het is dus eigenlijk een tweegesprek, 
met welk doel?
“Ja klopt, een tweegesprek. Ik noem het 
altijd een gelijkwaardig gesprek, want het 
is geen gelijk gesprek. De leidinggevende 
blijft een andere en bredere verantwoor-
delijkheid houden dan de medewerker. Een 
belangrijk onderdeel van het ‘goede 
gesprek’ is klip en klaar; heldere feedback 
naar de medewerker. De afgelopen jaren 
stond feedback al steeds meer centraal. De 
medewerker werd uitgenodigd zelf feed-
back te vragen aan klanten, aan collega’s, 
en die feedback mee te nemen als input 
voor de beoordeling. Je zag dit steeds meer 
gebeuren, hier en daar nog wat schoorvoe-
tend.  Wat me daarbij opviel was dat er heel 
verschillend mee om werd gegaan. Bij de 
ene afdeling werd veel feedback opgehaald 

“EEN BELANGRIJK 
ONDERDEEL  

VAN HET ‘GOEDE 
GESPREK’ IS 

KLIP EN KLAAR; 
HELDERE 

FEEDBACK  
NAAR DE  

  MEDEWERKER.”



Driessen HRM & TruQu
Organisaties in de overheid zijn steeds vaker op zoek 
naar een nieuwe manier om de gesprekkencyclus met 
medewerkers in te richten. Driessen werkt sinds 
enkele maanden samen met TruQu om de gesprek-
kencyclus voor HRM en leidinggevenden slimmer, 
eenvoudiger, maar bovenal beter te maken. Kijk voor 
meer informatie op www.driessen.nl/truqu.
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en bij de andere weer niet of vond men dat 
lastig. We zijn toen in aanraking gekomen 
met de feedback-tool van TruQu, waarin je 
de mogelijkheid hebt om een soort van 
‘feedback-portofolio’ op te bouwen. Dat 
kunnen medewerkers zonder de tool natuur-
lijk ook, maar de tool en de techniek facili-
teert hen om dat te doen en daarmee wordt 
feedback verzamelen laagdrempeliger.”

Wat is de noodzaak voor de mede-
werker om feedback te vragen? 
“In mijn ogen begint het met de vraag: heb 
jij als medewerker behoefte om iets te 
leren? Als een medewerker feedback vraagt 
omdat het moet, zal het effect van die feed-
back doorgaans niet zo groot zijn. Het begint 
met de bereidheid om iets te willen leren 
en daarom feedback te willen vragen. Er 
zijn best veel mensen die feedback vragen 
om hun leidinggevende te laten zien wat er 
goed en niet goed gaat. Maar uiteindelijk 
is feedback primair voor jezelf. Meestal zie 
je zelf niet waar je goed in bent, omdat je 
dat zelf heel normaal vindt. Dan is het heel 
leuk om terug te krijgen dat het wél bijzon-
der is, misschien niet voor jou, maar wel 
voor een ander. Dat vergroot je zelfbewust-
zijn en geeft inzicht in wat jouw kracht is. 

Je gaf net aan dat jullie als P&O afde-
ling al wat geëxperimenteerd hebben. 
Wat zijn de eerste ervaringen?
“Wij zijn als team al eerder bezig geweest 

met het vragen en geven van feedback. Ik 
heb er bewust voor gekozen om het gebruik 
van de feedback-tool binnen het eigen team 
niet te pushen, om te zien wat er dan 
gebeurt. Wat ik daarvan heb geleerd is dat 
het gebruik ervan niet vanzelfsprekend is, 
ook niet voor mensen die het geven en 
ontvangen van feedback erg belangrijk 
vinden. Het gaat niet vanzelf. Gelukkig zijn 
er altijd een paar mensen waar dat wel 
vanzelf gaat, dat zijn de voorlopers. Maar 
je moet mensen wel stimuleren en ze helpen 
te ervaren dat het gebruik positief kan wer-
ken. Binnenkort willen we het breder trek-
ken, dan wordt het een pilot waar 300 
mensen aan gaan deelnemen. Of dat gaat 
werken, dat moeten we nog ervaren. Maar 
ik heb daar alle vertrouwen in.” 

Hoe willen jullie dat stimuleren?
“Ik denk dat het gebruik uiteindelijk tot een 
sneeuwbaleffect zou kunnen leiden, maar 
je zal nooit iedereen bereiken. Je hebt voor-
lopers en mensen die pas op een later 
moment aansluiten en er gebruik van gaan 
maken. Het is net als met mode. Ik denk dat 
feedback vragen voor je eigen ontwikkeling 
uiteindelijk heel vanzelfsprekend wordt. 
Net als die broek met smalle pijpen waar 
we tien jaar geleden nog erg aan moesten 
wennen.”

SABINE JANSE
sabine.janse@driessen.nl
HRM-consultant

http://www.driessen.nl/truqu.


Wie heeft er niet van tijd tot tijd te maken met werkstress? Gelukkig is er met de juiste mate van ontspanning 
geen vuiltje aan de lucht. Maar pas op! Als de balans zoek is tussen inspanning en ontspanning, neemt 
het risico op een burn-out toe. De cijfers liegen er niet om, jaarlijks ervaart ruim 14 procent van de 
medewerkers in Nederland burn-outklachten. In het onderwijs ligt dit percentage nog hoger: 20 procent. 
Het mag duidelijk zijn dat burn-out een relevant thema is.

Burn-out:  
onderwijspersoneel  
het meest opgebrand

Meeste burn-outklachten  
in het onderwijs
Het onderwijs is koploper als het gaat om 
het percentage medewerkers met burn- 
outklachten: 1 op de 5 medewerkers  
heeft ermee te maken. Wanneer we het 
ondersteunend onderwijspersoneel buiten 
beschouwing laten, worden de cijfers nog 
verontrustender. Van het onderwijzend 
personeel kampt zelfs 1 op de 4 met burn-out-
klachten. Zij ervaren meer vermoeid heid, 

stress en burn-out dan medewerkers  
in andere sectoren, zo blijkt uit onderzoek 
van TNO.

In het onderwijs is de kans op een burn-out 
zo groot, omdat leerkrachten vaak bijzonder 
betrokken zijn. Door een veelheid aan taken 
komt dit behoorlijk onder druk te staan.  
Het lesgeven en begeleiden van leerlingen 
geeft energie, maar wat vaak als belastend 
wordt ervaren, zijn aspecten zoals ver- 

gaderingen, structureel overwerken,  
administratieve taken, rapporteringen  
en veeleisende ouders. Als het totaalplaatje 
uit balans raakt, kan de docent ook uit balans 
raken.

Niet voor niets staat een lagere werkdruk 
(naast een beter salaris voor leerkrachten) 
bovenaan de agenda van PO-front. Deze 
samenwerking tussen bonden, schoollei-
ders, schoolbesturen en leraren in het 



primair onderwijs, heeft intussen breeduit 
het nieuws gehaald door de stakingen  
eerder dit jaar. 

Werkstress versus burn-out
Nu is een beetje stress helemaal niet erg, 
het helpt alert te reageren en in actie te 
komen. Maar veel stress is niet goed en ‘te 
veel’ zeker niet. Wat vooral van groot 
belang is, is dat situaties van stress zich 
afwisselen met ontspanning. Zo zorgt af en 
toe wat werkstress ervoor dat we het maxi-
male uit onszelf kunnen halen. Om vervol-
gens in de fase van ontspanning volledig te 
herstellen. Maar wat als we onvoldoende 
ruimte hebben of nemen om te ontspan-
nen? Dan bestaat het risico op weg te zijn 
naar een burn-out. Een reëel risico, gezien 
de eerdergenoemde cijfers. Ben dus alert 
op de symptomen, zoals cognitieve proble-
men (denk aan geheugen- en concentra-
tieproblemen), emotionele problemen 
(huilbuien of woedeaanvallen), weerstand 
tegen het werk of algehele uitputting.

De juiste balans
Werkstress moet dus zeker aangepakt wor-
den, zowel in het onderwijs als daarbuiten. 
Maar we kunnen niet vaak genoeg bena-
drukken dat stress niet dé oorzaak is bij 
burn-out klachten. Het probleem zit hem 
echt in een juiste balans tussen inspanning 
en ontspanning.

Een Nederlandse oplossing tegen burn-out 
trekt sinds afgelopen zomer internationale 
belangstelling. Jessica van Wingerden ont-
wierp als onderzoeker aan de Erasmus 
Universiteit een methode tegen burn-out 
‘Vanuit Passie en Energie naar Prestatie’, 
kortweg PEP. Zij haalde daarmee de finale 
van een wereldwijde prijsvraag. Van 
Wingerden: “Dat we regelmatig onze 
smartphone moeten opladen vinden we 
vanzelfsprekend, maar het opladen van onze 
eigen accu willen we nog weleens verge-
ten.” Deelnemers krijgen inzicht in wat 
energie geeft op het werk en wat energie 
vraagt, en ervaren wat ze zelf kunnen doen 

om hier een goede balans in te vinden. Het 
programma richt zich zo op het vergroten 
van plezier in het werk, het beter aankunnen 
van stressfactoren en het verlagen van het 
risico op burn-out.

Als werkgever de focus verbreden
We moeten niet alleen naar de medewerker 
zelf kijken wanneer deze een burn-out heeft 
(gehad). Meestal moet er ook echt iets 
veranderen aan de werkzaamheden en 
omstandigheden binnen de organisatie om 
een nieuwe burn-out te voorkomen, bij 
diezelfde of een andere collega. Bijvoorbeeld 
door mensen meer vrijheid te geven in de 
manier waarop ze hun werk invullen. Of 
door meer afwisseling in werkzaamheden 
te bieden, of meer feedback. De werkgever 

en de leidinggevende spelen een belang-
rijke rol in het omgaan met een burn-out.

Een sprekende metafoor komt naar voren 
in het televisieprogramma ‘Sophie in de 
mentale kreukels’, waarin presentatrice 
Sophie Hilbrand uitzocht wat de gevolgen 
en oorzaken van burn-out zijn. In de tweede 
aflevering praat Sophie met een ervarings-
deskundige die een boek heeft geschreven. 
Zij zegt: “Collega’s die burn-out gaan in 
een organisatie zijn als parkietjes in de 
mijn.” Toen er nog geen koolmonoxide-
melders waren, namen mijnwerkers een 
parkietje mee de mijnen in. Te veel kool-
monoxide legt namelijk de organen plat. 
Dit proces treedt eerder op bij parkietjes 
dan bij mensen. Als het vogeltje dood van 
zijn stokje viel, dan wisten ze dat het kool-
monoxidegehalte gevaarlijk hoog was.

Bij een burn-out, gaan we er in de meeste 
gevallen van uit dat dit iets zegt over die 
persoon in plaats van over de omgeving. 
Maar wat als de burn-out collega het par-
kietje in de mijn is, die simpelweg als eerste 
omvalt? De medewerker kan het parkietje 
zijn dat aangeeft dat er iets ongezonds 
speelt op de afdeling of in de organisatie. 
Dit kan van alles zijn, van hoge werkdruk, 
spanning in het team tot werkzaamheden 
die niet helemaal passen. Check dus altijd 
of er andere collega’s zijn die hetzelfde of 
iets vergelijkbaars ervaren. Wanneer een 
collega, net als een parkietje, van zijn stokje 
gaat, pak dit teken dan aan om kritisch te 
kijken naar de afdeling of de organisatie. 
Koop geen nieuw parkietje, maar doe iets 
aan de mijn!

“DAT WE  
REGELMATIG ONZE 

SMARTPHONE 
MOETEN OPLADEN 

VINDEN WE 
VANZELFSPREKEND, 

MAAR HET  
OPLADEN VAN  

ONZE EIGEN  
ACCU WILLEN  

WE NOG WELEENS 
VERGETEN.”
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MONETTA DRIESSEN
monetta.driessen@driessen.nl
HRM-redacteur

mailto:monetta.driessen@driessen.nl
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Helpdesk HRM
Vraag & antwoord

Bijpraatsessie rechtspositie politieke  
ambtsdragers gemeenteraadsverkiezingen 2018

Medio maart 2014 heeft Driessen bijpraatsessies over de rechtspositie van 
lokale politieke ambtsdragers gegeven. Ik heb één van die sessies met veel 
plezier gevolgd en hij kwam mij goed van pas bij de introductie van de nieuwe 
raadsleden en wethouders bij de verkiezingen in dat jaar. Verzorgt Driessen 
volgend jaar weer dergelijke bijeenkomsten?

Ja, met de gemeenteraadsverkiezingen  
op 21 maart 2018 in zicht, gaat Driessen 
inderdaad weer kennisbijeenkomsten  
verzorgen op haar locaties in het land. 
Actuele kennis van de rechtspositie  
van lokale bestuurders is een ‘must’. Het 
recht op uitkering van de vertrekkende  

 
bestuurders en de rechtspositie van de 
aspirant-bestuurders is dan met de verkie-
zingen in aantocht, zeer actueel.  

We zijn druk bezig met de voorbereidingen 
en zullen u hierover zo spoedig mogelijk 
informeren. 

Voorgezet onderwijs en proeftijd

Wij willen een leraar in dienst nemen. Is het mogelijk om een proeftijd 
met hem af te spreken?
 
Voor de beantwoording van de vraag 
moeten wij een onderscheid maken 
tussen openbaar onderwijs en bijzonder 
onderwijs.

Bijzonder onderwijs
Ja, bij het bijzonder onderwijs kan op 
grond van artikel 9.a.2 lid 8 van de CAO 
VO een proeftijd van maximaal twee 
maanden worden overeengekomen bij 
een eerste indiensttreding voor onbe-
paalde tijd. Dit moet wel schriftelijk 
worden vastgelegd. Tijdens de proeftijd 
kan zowel de werkgever als de werkne-
mer zonder opzegtermijn opzeggen.

Openbaar onderwijs
Nee, een proeftijd zoals deze in het 
bijzonder onderwijs geldt, kent het 
openbaar onderwijs niet. Er kan alleen 
een aanstelling voor bepaalde tijd 
gegeven worden bij wijze van proef.

Verklaring  
omtrent Gedrag 
(VOG) bij  
functiewisseling 

Een medewerker heeft 
binnen een organisatie een 
andere functie gekregen. 
Geldt er voor de 
medewerker de 
verplichting om bij 
functiewisseling een 
recente VOG te 
overleggen?

Op dit moment 
bestaat de ver-
plichting tot het 
overleggen van 
een recente VOG 
bij een functiewisse-
ling nog niet. Vanaf  
1 januari 2018 biedt 
artikel 2:2 lid 4 CAR-
UWO de mogelijk-
heid om bij een functiewijziging, 
tewerk stelling of overplaatsing 
het vereiste te stellen dat de amb-
tenaar een recente VOG overlegt, 
waaruit blijkt dat er geen justitiële 
bezwaren zijn voor het vervullen 
van de nieuwe taak of functie.  
Er bestaat echter niet de moge-
lijkheid om medewerkers perio-
diek een recente VOG te vragen  
ten tijde van uitoefening van 
dezelfde aanstelling.

VOG



Heeft u een vraag 
voor de Helpdesk 
HRM? 

Neem contact op via 
helpdesk@driessen.nl.
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Uitbetaling Individueel keuzebudget (IKB)  
en nagelaten betrekking
Een medewerker van een gemeente is overleden. De overledene heeft geen achter
blijvende partner of minderjarige kinderen. Hij laat een meerderjarig schoolgaand 
inwonend kind achter. Dient het restant IKB aan haar uitbetaald te worden? Hoe zit  
het nu? Wat moet de gemeente doen?

In artikel 3.32 CAR-UWO staat in het tweede 
lid: “Bij overlijden van een ambtenaar wordt 
in aanvulling op de overlijdensuitkering het 
resterende IKB uitbetaald aan de nagelaten 
betrekkingen, zoals omschreven in artikel 
3.23 lid 2 en 3.”
 

Aangezien de overledene geen achterblij-
vende partner of minderjarige kinderen  
heeft, dient conform het derde lid van artikel 
3:23 lid 3 CAR-UWO bepaald te worden of 
de overleden medewerker kostwinner was 
voor zijn meerderjarig kind.

 
De kostwinner is degene in het gezin die 
het belangrijkste deel van het inkomen 
verdient en daarmee de meerderjarige kin-
deren onderhield. Als de overleden  
medewerker niet in belangrijke mate bij-
droeg aan de kosten van het huishouden, 
dan wordt het resterende IKB niet uitbetaald 
volgens artikel 3.32 lid 2 CAR-UWO. In dit 
geval is het aannemelijk dat de overledene 
kostwinner was. Uitbetaling van het reste-
rende IKB aan zijn meerderjarige kind is op 
zijn plaats.

Niet genoten vakantie bij einde dienstverband

Een medewerker gaat uit dienst. We willen hem de verlofuren uitbeta
len. Moeten wij aan hem voor de niet opgenomen vakantieuren een 
vergoeding per vakantieuur geven die gelijk is aan zijn uurloon?

In artikel 6:2:3 lid 5 CAR-UWO is met zoveel woorden geregeld dat de vergoeding 
voor een niet genoten vakantie-uur gelijk is aan het kale uurloon van 
medewerker.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert echter op grond 
van jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie en de Centrale Raad van 
Beroep dat de resterende wettelijke verlofuren moeten worden uitbetaald tegen:

 - het gebruikelijke bruto salaris;
 - de toegekende salaristoelage(n);
 - het IKB;
 - de eventuele overwerkvergoeding, indien deze (overwegend) structureel is.

Resterende bovenwettelijke verlofuren mogen tegen het kale uurloon worden 
uitbetaald conform artikel 6:2:3 lid 5 CAR-UWO. Als bovenwettelijke verlofuren 
worden de verlofuren die zijn aangewend via het IKB én het totale saldo verlofuren 
waarover de ambtenaar op 31 december 2014 beschikte aangemerkt.

mailto:helpdesk@driessen.nl


    Voor 
iedereen een kans  op de arbeidsmarkt

Waar kinderen vroeger aan ziektes overleden op jonge leeftijd, bereiken ze door betere behandelingen 
steeds vaker de volwassen leeftijd. Dat is natuurlijk heel goed nieuws. Emma at Work, ontstaan  
vanuit het Emma Kinderziekenhuis, helpt talentvolle jongeren met een lichamelijke beperking of 
chronische ziekte in de zoektocht naar een baan. Een mooie missie, waar directeur Marlies van Hilten 
iedere dag blij van wordt.

Wat doet Emma at Work precies?
Marlies: “Als specialist op het gebied van 
recruitment en matching begeleidt Emma at 
Work jongeren tussen de 15 en 30 jaar met 
een chronische fysieke aandoening, naar een 
financieel zelfstandige toekomst. Daar hoort 
onder andere de zoektocht naar een baan 
bij. Hierbij kun je denken aan het vervullen 
van bijbanen of vakantiebanen, maar ook 
parttime en fulltime banen. Voor werkgevers 
zorgt het aannemen van deze jongeren die 
over vele talenten beschikken, voor nieuwe 
motivatie en diversiteit op de werkvloer en 
draagt het bij aan het gevoel van trots en 
saamhorigheid binnen het hele team.”

Welk doel streven jullie na?
“Het is een breed maatschappelijk probleem 
om mensen met een afstand tot de arbeids-
markt aan het werk te krijgen. Er bestaan tal 
van initiatieven, waaronder Emma at Work, 
die zich inzetten voor de kansen van deze 
jongeren op de arbeidsmarkt. Hoewel wij 
de enige zijn die voor jongeren vanaf 15 jaar 
op zoek gaan naar een leuke baan. Aangezien 
er 500.000 jongeren in Nederland tot deze 
doelgroep behoren en we bij Emma at Work 
inmiddels jaarlijks 120 tot 200 jongeren 
bemiddelen naar een passende werkplek, is 
er nog genoeg werk aan de winkel. Maar 
dat doen we niet alleen. Samen met een 
netwerk van betrokken partners hebben wij 
de club van 1000 opgericht, omdat het iets 
is van ons allemaal. Op die manier kunnen 
we een netwerk creëren waarbij ziekenhui-
zen, jongeren en werkgevers lokaal worden 
samengebracht. Als Emma at Work niet meer 
bestaat, maar het vanzelf vanuit werkgevers 
wordt opgepakt, is voor ons het ultieme doel 
bereikt”, aldus Marlies.

Hoe ben jij bij Emma at Work 
terecht gekomen?
Marlies: “Na rechten gestudeerd te hebben 
in Nijmegen, ging ik aan het werk als 
arbeidsjurist. Vervolgens ben ik in de 

uitzendwereld terecht gekomen en in 1999 
ben ik betrokken geweest bij de invoering 
van de nieuwe flexwet. In 2006 werd ik 
gevraagd om enkele maanden voor het 
Emma Kinderziekenhuis een project uit te 
voeren: het begin van Emma at Work.

Na het weer uit handen te hebben gegeven 
en een tijdje in Australië binnen de branche 
te hebben gewerkt, was ik op zoek naar een 
volgende stap. Op projectbasis ging ik een 

“WERKGEVERS 
MOETEN HET  

LEUK EN 
VANZELFSPREKEND 

GAAN VINDEN 
OM ER MEE AAN 

DE SLAG TE GAAN, 
ZODAT EMMA AT 

WORK UITEINDELIJK 
OVERBODIG WORDT.”
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Marlies van Hilten - directeur Emma at Work



jaar lang parttime aan de slag voor Emma 
at Work, naast de andere opdrachten die ik 
op dat moment had als HR-manager. In 2009 
kreeg ik een zoon en was dit alles lastig te 
combineren. Toch ging mijn hart nog steeds 
sneller kloppen van Emma at Work. Vanaf 
2010 kon Emma at Work een professionele 
slag maken, en inmiddels zijn er 12 perso-
nen, waarvan 7 consultants en circa 50 
vrijwilligers werkzaam. Ik kan met recht 
zeggen dat ik enorm trots ben om directeur 
van dit mooie initiatief te zijn.”

Op welke manier kunnen de lezers 
van het magazine bijdragen aan het 
werkgeluk van jongeren met een 
chronische ziekte?
“Gezien de krapte op de arbeidsmarkt, is 
het goed om te kijken naar het HRM-proces 
en de inrichting van het functiehuis. Kijk 
naar de ruimte die je hebt voor mensen die 
bijvoorbeeld minder uren beschikbaar zijn 
op een dag. Wat betekent het als ik hier 
ruimte voor maak en hoeveel capaciteit kan 
ik uit de markt halen? Kies ik bijvoorbeeld 
voor ouderen die parttime willen werken of 
juist voor jongeren? Of het functiehuis toe 
is aan verandering, is denk ik iets dat werk-
gevers goed zelf kunnen bepalen. Het lukt 
ze in veel gevallen ook om deze doelgroep 

aan te nemen. Wij horen echter vaak ‘Ik wil 
graag iets met mensen met een beperking, 
maar er zijn zo veel aanbieders dat ik niet 
meer weet waar ik moet zijn.’ De organisaties 
of bedrijven die zeggen ‘ja, ik wil’, hebben 
een eerste stap gezet en dat is een goed teken. 
Mijn advies is ook, ga het gewoon doen! Je 
creëert hiermee draagvlak en je merkt vanzelf 
hoe enthousiast en gemotiveerd de mensen 
zijn die bij je aan de slag gaan.”

Wat is jullie droom?
Marlies: “Een eigen bus waar we mee door 
het land kunnen toeren en een bezoek 
kunnen brengen aan festivals, scholen en 
grote werkgevers. Hiermee willen we in 
contact komen met mensen, persoonlijk, 
met een kop koffie en een leuk gesprek. 
Maar deze bus is natuurlijk maar een middel. 
Onze droom is dat we in heel Nederland 
een regionaal samenwerkingsverband heb-
ben met plekken waar jongeren binnen 
kunnen stappen bij een club van professi-
onals die ze op weg kunnen helpen in de 
zoektocht naar een baan. Daarnaast droom 
ik er ook van om de mindset te veranderen. 
Kijk eens door de buitenkant heen. Het zijn 
mensen die net als ieder ander mee kunnen 
doen in de maatschappij. Misschien hebben 
ze alleen net even een andere aanpak of 

begeleiding nodig. Laten we daaraan samen 
ons steentje bijdragen.”

Meer informatie
De Driessen Foundation steunt Emma at 
Work en draagt als lid van de Club van 1000 
graag haar steentje bij. Kijk voor meer infor-
matie op www.driessenfoundation.nl of 
www.emma-at-work.nl. 

PETRA VERHAPPEN
petra.verhappen@driessen.nl 
communicatieadviseur

Wist u dat…
…op het moment dat een kandidaat 
een uitkering heeft of in het doel-
groepregister staat, het mogelijk is 
om een no-riskpolis te krijgen? Dat 
betekent dat werkgevers de eerste 
vijf jaar geen ziekterisico hoeven te 
betalen. Het UWV neemt deze kos-
ten op zich. Deze no-riskpolis kan de 
drempel verlagen om iemand met 
een afstand tot de arbeidsmarkt aan 
te nemen.

http://www.driessenfoundation.nl
http://www.emma-at-work.nl
mailto:petra.verhappen@driessen.nl


Wat is een HPO?
Een High Performance Organisatie is een 
organisatie die significant betere resultaten 
behaalt dan vergelijkbare organisaties. Dit 
lukt omdat zij zich op een gedisciplineerde 
manier concentreert op datgene wat echt 
belangrijk is voor de organisatie.

Bedrijven die het HPO raamwerk hebben 
toegepast, kennen verschillende voordelen:

 - Betere houding: medewerkers hebben 
aandacht voor verbetering en voelen 
zich meer verantwoordelijk voor de 
producten, diensten en processen van de 
organisatie. Er is een gedeeld gevoel van 
doelgerichtheid en vernieuwde ‘spirit’.

 - Betere samenwerking: medewerkers 
werken meer en beter samen met 
collega’s van andere afdelingen en met 
leveranciers en klanten. Ze staan meer 
open voor positieve feedback en 
ideeën en zien zichzelf als onderdeel 
van een waarde toevoegende keten.

 - Betere organisatie: de organisatie heeft 
een unieke strategie ten opzichte van 
concurrenten en werkt meer gefocust 
en gedisciplineerd. Er worden minder 
projecten aangenomen, maar die 
worden wel perfect afgerond, binnen 
budget en op tijd. 

 - Betere kwaliteit: met hetzelfde budget 
meer doen tegen hogere kwaliteit, of 
hetzelfde doen met minder budget, 
maar wel met hogere kwaliteit.

De hoofdvraag van het onderzoek dat is 
uitgevoerd, is als volgt:
“Welke invloed heeft de kwaliteit van de orga-
nisatie zelf op het verhogen van werkgeluk?”,

Organisatieattractiviteit
Uit het onderzoek blijkt dat medewerkers 
trots zijn om bij een goed presterende orga-
nisatie te werken. Zij voelen zich op een 
positieve manier erg betrokken bij de organi-
satie en ervaren daardoor meer werkgeluk. 

Er is ook een positieve relatie tussen de 
werkgelukfactor werkbetrokkenheid en 
organisatieattractiviteit, maar een negatieve 
relatie tussen organisatiebetrokkenheid en 
organisatieattractiviteit. Dit betekent dat 
naarmate medewerkers zich gelukkiger 
voelen over het werk dat ze uitvoeren, ze 
de organisatie waar ze dat werk uitvoeren 
ook attractiever vinden. 

Tegelijkertijd is het zo dat naarmate mede-
werkers zich meer betrokken voelen bij de 
organisatie, ze deze als minder attractief 
beschouwen. Een mogelijke verklaring 
hiervoor is dat medewerkers die zich aan-
vankelijk zeer betrokken voelen bij de 
organisatie - waarschijnlijk omdat deze 
organisatie het voor hen mogelijk maakt 
om het werk te doen wat ze graag willen 
- op den duur gefrustreerd kunnen raken, 
omdat de organisatie naar hun mening niet 
goed genoeg gemanaged wordt. 

Hogere functies meer tevreden
Opvallend is dat er geen verschil is in werk-
geluk tussen mannen en vrouwen, de sector 
in welke de organisatie werkzaam is, de 
grootte van de organisatie, de lengte van 
het dienstverband of leeftijd.

Wel is er een verschil op functieniveau. 
Senior managers en de directie zijn aan-
zienlijk tevredener met hun werk en de 
organisatie en schatten het HPO niveau 
daarvan ook hoger in.

Op naar nog meer werkgeluk
De beste manier voor een organisatie om 
het werkgeluk van medewerkers te verho-
gen, is de beweging te maken richting HPO 
waarin iedereen blij is om te werken bij ‘a 
winning team’.  Het senior management zal 
nadrukkelijk en zichtbaar voor de organisatie 
het voortouw moeten nemen. Zij heeft een 
doorslaggevende rol bij het al dan niet slagen 
van een transformatie naar HPO en dus met 
het gelukkiger maken van medewerkers. 

Uitgelicht

High Performance Organisaties (HPO’s) hebben naast betere resultaten ook gelukkigere medewerkers 
en klanten én zijn aantrekkelijker als werkgever. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt een interessante 
ontwikkeling. Dit blijkt uit onderzoek onder 624 Nederlandse bestuurders, managers en medewerkers, 
dat Driessen in samenwerking met HPO Center uitvoerde.

Kent een HPO  
 meer werkgeluk?
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“WELKE INVLOED 
HEEFT DE KWALITEIT 
VAN DE ORGANISATIE 

ZELF OP HET 
VERHOGEN VAN 
WERKGELUK?”



P ositief

S pecifiek

R elevant
I  nvloed

M eetbaar
A ctiegericht
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PRISMA

Enerzijds is het prettig om doelen te stellen om richting te bepalen. Anderzijds ben ik ervan 
overtuigd dat de reis naar het doel vaak veel waardevoller is dan puur het behalen van het 
gestelde doel. Helaas zie ik in mijn omgeving iets te vaak dat we vergeten stil te staan, om 
te kijken en te genieten van de kleine stapjes die we al hebben afgelegd. We zijn te gefocust 
op het einddoel, waardoor we vergeten om trots te zijn op wat we hebben bereikt in de 
tussentijd. Elk stapje telt, hoe klein ook.

Mijn missie is om mensen meer bewust te maken van de kleine stapjes, aangezien voor mij 
een ‘doel’ pas is bereikt als wat ik denk, zeg en doe, in harmonie zijn met elkaar. PRISMA 
is een methodiek die helpt om doelen positief te formuleren en te realiseren.

Het positief formuleren van doelen zorgt ervoor dat je doel een stuk fijner klinkt, wat ook 
helpt om je doel makkelijker te bereiken. Hierin is het van belang dat het doel relevant is 
voor jou en dat je nagaat of wat jij stelt wel iets is wat binnen jouw invloed ligt. De cirkel 
van betrokkenheid en cirkel van invloed, zoals Covey dat noemt. Door specifiek te zijn in 
je formulering forceer je jezelf om heel diep na te denken over wat je nou echt wilt. Het is 
belangrijk om na te denken of je überhaupt iets kunt doen om dichter bij je doel te komen. 
Het gaat hier over continu besef en bewustheid. Elk stapje telt, hoe klein ook.

FLEUR SASTRA
f.sastra@mensiumgroep.nl
adviseur

Expert aan het woord

“HET POSITIEF FORMULEREN VAN  
DOELEN ZORGT ERVOOR DAT JE  
DOEL EEN STUK  FIJNER KLINKT”

Doelen. Wat is de definitie van ‘doelen’ en wat vind ik daar eigen
lijk van? Ik betrapte mezelf erop dat het woord doelen bij mij iets 
triggerde. Dat is de reden waarom ik eerst een aantal definities 
ben gaan opzoeken, met het volgende resultaat: ‘Iets proberen te 
realiseren’ of ‘het punt waar je je op richt’. 

mailto:f.sastra@mensiumgroep.nl
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In 2018 wordt de ABP-pensioen-
regeling gewijzigd. In dit artikel 
zet ik de belangrijkste wijzigingen 
op een rij. 

Pensioenrekenleeftijd
Met ingang van 2018 wijzigt ABP de pen-
sioenrekenleeftijd naar 68 jaar. Het ABP 
sluit aan bij de fiscale regelgeving. Door 
deze wijziging daalt de pensioenpremie bij 
ABP structureel. Hier staat een lagere 
opbouw per jaar tegenover.

Nabestaandenpensioen partner
Vanaf 2018 bestaat er geen verschil meer 
tussen opbouw van het nabestaandenpen-
sioen voor of na 67 (pensioenrichtleeftijd). 
Ongeacht het moment van overlijden, 
behoudt de partner recht op nabestaanden - 
pensioen. 

Vanaf 2018 vindt de opbouw van nabestaan-
denpensioen plaats op basis van kapitaal-
dekking. Dat houdt in dat er recht bestaat 
op nabestaandenpensioen, ook als de deel-
nemer geen pensioen meer opbouwt bij ABP. 

Het ingegane partnerpensioen wordt niet 
meer gecorrigeerd indien de partner van 
de overleden deelnemer hertrouwt. Dit 

geldt ook voor uitkeringen die reeds zijn 
ingegaan.

Nabestaandenpensioen kinderen
De einddatum van een nabestaandenpen-
sioen wordt verhoogd van 21 jaar naar 25 
jaar. Daarnaast stijgt de opbouw van 10% 
naar 14%. Dit geldt alleen voor pensioen dat 
ingaat op 1 januari of later. De lopende pen-
sioenen lopen ongewijzigd door.

ANW compensatie
Het recht op ANW compensatie vervalt per 
1 januari 2018. Er worden geen nieuwe uit-
keringen meer toegekend. De reeds lopende 
uitkeringen worden ongewijzigd 
voortgezet.

Compensatie loonheffing
Voor het nabestaandenpensioen dat wordt 
opgebouwd vanaf 2018 bestaat geen recht 
meer op compensatie van loonheffing. De 
reeds opgebouwde en lopende compensa-
ties lopen ongewijzigd door.

Arbeidsongeschiktheidspensioen
Het ABP stelt het arbeidsongeschiktheids-
pensioen (AOP) vanaf 2018 anders vast. Men 
gaat voortaan uit van het (niet gemaxi-
meerde) WIA dagloon in plaats van het ABP 
jaarinkomen. Daarnaast uniformeert het 
ABP de uitkeringspercentages en zijn 

Wijzigingen in de 
ABP-pensioenregeling

Salaris up-to-date



GUUS LEENEN
guus.leenen@driessen.nl
salarisadviseur outsourcing

#TRENDING 
TOPIC

Trending Topic 
Van een onhaalbare droom 
naar ‘too big to fail’ 

Soms vind je dat iets echt zou moeten gebeuren. Dat een bepaald 
doel bereikt zou moeten worden. Of dat een bepaalde dienst 
of product er eigenlijk gewoon zou moeten zijn. Maar jij of 
je organisatie hebben geen tijd of middelen of de droom lijkt 
onhaalbaar. Dan kan je het idee natuurlijk laten varen, maar 
wat is er nog meer mogelijk?

Wat dat betreft kunnen we iets leren van Elon Musk, oprichter van 
Tesla en SpaceX. We kennen hem als een grootmeester in het stellen 
van schijnbaar onhaalbare doelen. Zo wil hij in 2022 met een raket 
naar mars met als doel om de planeet te koloniseren. Dit soort 
raketten wil hij ook gebruiken voor supersnelle wereldreizen. 
Daarnaast wil hij binnen 4 jaar menselijke hersenen aan kunstmatige 
intelligentie verbinden en ondergrondse snelwegen bouwen tegen 
het fileprobleem.

In 2013 presenteerde Musk een ander tot de verbeelding sprekend 
idee: de Hyperloop. Een nieuw transportmiddel waarbij je in een 
soort wagon door een buis schiet met een snelheid van 1220 kilometer 
per uur. Hij presenteerde het idee en daar bleef het bij. Musk had 
zelf geen tijd en hoopte dat anderen met zijn visie aan de slag zouden 
gaan. Hij vond dat het doel hoe dan ook bereikt moest worden en 
het zaadje was geplant.

Nu is het idee wijd verspreid en werken universiteiten over de hele 
wereld aan de uitwerking van de Hyperloop. Eerder dit jaar won 
een team van de TU Delft een belangrijke wedstrijd voor het beste 
ontwerp. Inmiddels zijn er snelheden bereikt van 355 kilometer per 
uur en investeert ook Richard Branson miljoenen in het concept. 
Dichterbij huis is Flevoland aangewezen als de beste locatie voor 
een Hyperloop-testbaan. 

Wat startte als een droom, een concept, wordt nu concreet. En na 
de wereld als proeftuin voor zijn idee te hebben gebruikt, kondigde 
Elon Musk dit jaar aan een eigen variant van de Hyperloop te willen 
bouwen.  Laat je dus niet tegenhouden om een schijnbaar onhaalbaar 
en inspirerende droom te delen met anderen, want wie weet wordt 
het idee in de hoofden van mensen wel ‘too big to fail’. 

SAMIR TER LÜÜN 
samir.terluun@driessen.nl
programmamanager

neveninkomsten niet meer van invloed op 
de berekening van het AOP. Lopende uit-
keringen wijzigen niet.

Pensioenopbouw tijdens 
werkloosheid
ABP bepaalt de pensioenopbouw tijdens 
werkloosheid vanaf 2018 op basis van het 
sociaal verzekeringsloon (sv-loon) in plaats 
van het ABP jaarinkomen. Omdat het sv-loon 
lager is dan het ABP jaarinkomen, wijzigt 
de opbouw van 37,5% naar 50%. 

Maandaanlevering
In het onderhandelaarsakkoord is aanvullend 
afgesproken dat de peildatumsystematiek 
wordt losgelaten. In 2022 stapt het ABP over 
op maandaanlevering. Dat wil zeggen dat 
pensioen wordt afgedragen en opgebouwd 
over het feitelijke pensioengevend inkomen 
per maand. Hier merkt u in 2018 natuurlijk 
nog niets van.

Heeft u vragen over dit artikel? Neem dan 
gerust contact met ons op.
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Opleidingen
Terwijl we dit artikel schrijven is het programma met opleidingen en 
events nog in volle gang. In het nieuwe jaar gaan wij weer ons best 
doen om een mooi programma samen te stellen met opleidingen en 
evenementen die inspireren, maar ook actualiteit en inhoud bieden. 
Als klap op de vuurpijl bestaat Driessen volgend jaar 25 jaar, waardoor 
in de eerste week van april allerlei events worden georganiseerd voor 
iedereen die een relatie met ons heeft. Van familie, vrienden, collega’s 
tot opdrachtgevers, flexibele medewerkers en zelfstandige professionals.

Meer informatie of deelnemen? 
Benieuwd welke bijeenkomsten volgend jaar op de agenda staan? Kijk dan op  
www.publiekperspectief.nl. Wilt u aan uw kennis blijven werken en heeft u behoefte  
aan verdieping door middel van een cursus of opleiding? Kijk voor het actuele aanbod op 
www.driessen.nl/opleidingen.

& events

Terugblik najaar 2017 
Ondanks dat het einde van het jaar in zicht is, 
blikken we nog even terug op de bijeenkom-
sten die de afgelopen periode plaatsvonden. 

RAP bijeenkomsten
In samenwerking met de SDU werden er 
voor klanten van HRM-kennissysteem RAP 
bijeenkomsten georganiseerd waarin de 
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 
(Wnra) centraal stond. HRM’ers verkenden 
samen enkele praktische zaken ter voor-
bereiding op de wet die waarschijnlijk in 
2020 wordt ingevoerd. De bijeenkomsten 
werden door de deelnemers beoordeeld  
met een 8,3 gemiddeld.

PSA kennisdagen
Het is inmiddels een traditie geworden om 
salarisprofessionals samen te brengen tijdens 
de PSA kennisdagen. Dit najaar organiseer-
den we vier kennisdagen waar vakgenoten 
op de hoogte werden gebracht van de laatste 
ontwikkelingen, actualiteiten en overige 
salarisfeiten. Deze bijeenkomsten werden 
door de deelnemers beoordeeld met een  
8 gemiddeld.

Naast de RAP bijeenkomsten en PSA kennis-
dagen vonden ook de populaire HRM 
kennisdagen plaats, waarin werd ingezoomd 
op het thema duurzame inzetbaarheid. 
Wegens een succesvolle bijeenkomst eerder 
dit jaar organiseerden we nogmaals ‘De dag 
van de inhuur’ op onze locatie in Amsterdam, 
die in het teken stond van wettelijke be pa-
lingen en ontwikkelingen rondom flexibele 
inhuur. Dochteronderneming Mensiumgroep 
ging met roadshows door het land die in 
het teken stonden van ‘de dramadriehoek’ 
en ‘DNA van veranderen en mobiliteit’.

“DE MEDEWERKERS  
VAN DRIESSEN  
WAREN GOED  

OP DE HOOGTE  
EN ALLES WAS 

(ZOALS INMIDDELS 
VERTROUWD) PERFECT 

GEORGANISEERD! 
COMPLIMENTEN!”

http://www.publiekperspectief.nl
http://www.driessen.nl/opleidingen.
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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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Driessen Persoonlijk is met grote zorg 
samengesteld voor de relaties van 
Driessen HRM. Desondanks kunnen 
aan dit magazine geen rechten worden 
ontleend. 

 Digitaal? 
U kunt Driessen Persoonlijk ook geheel 
vrijblijvend digitaal 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.

mailto:communicatie@driessen.nl
http://www.publiekperspectief.nl


Het verbinden van mens en werk zit in ons DNA. Al bijna 25 jaar. 
Met onze wortels in de publieke sector is Driessen HRM uitgegroeid 

van familiebedrijf tot een familie van bedrijven. 

Wij vieren ons jubileum graag met u tijdens de feestelijke editie van het 
Driessen Jaarcongres op donderdag 5 april 2018. 

Gegarandeerd gaan vele topsprekers u een onvergetelijke dag bezorgen!

Bent u erbij? 
Noteer 5 april alvast in uw agenda en blijf op de hoogte via 

www.festivalgroei.nl/jaarcongres.

25 JAAR
M E N S  &  W E R K

FESTIVAL GROEI

Driessen Jaarcongres

http://www.festivalgroei.nl/jaarcongres
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