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Voorwoord

Bij Driessen zijn wij ervan overtuigd dat mensen het verschil maken, zeker in de 
publieke sector. Vaak is het die ene docent die ervoor zorgt dat een leerling toch 
een voldoende voor zijn proefwerk wiskunde haalt of die ene verpleegkundige die 
een glimlach op het gezicht van een patiënt weet te toveren. Zo zijn er nog vele 
voorbeelden te bedenken. Waar het op neer komt: het werk in de publieke sector 
wordt gemaakt door mensen en is daarom echt mensenwerk. 

Maar waar vindt u de juiste mensen? Soms een lastige opgave, want mensen zijn makkelijk te vinden, maar 
mensen die het verschil maken; dat is een ander verhaal. Als HRM-professional moet u ook rekening houden 
met allerlei ontwikkelingen, denk daarbij aan bezuinigingen, reorganisaties en veranderende takenpakketten. 
Zeker in de publieke sector valt daarom het opbouwen van het juiste personeelsbestand niet altijd mee.

Tijd om in kaart te brengen hoe het met mensenwerk in de publieke sector is gesteld. In deze publicatie leest 
u de resultaten van een uitgebreid onderzoek dat wij samen met TNS Nipo hebben uitgevoerd. Daarnaast 
laten wij vakgenoten uit de publieke sector aan het woord en hebben wij diverse experts gevraagd om hun 
visie en praktische tips te geven over omgaan met mens én werk. Op basis daarvan en op basis van onze eigen 
ervaring laten wij zo graag zien wat werkt in de publieke sector.

drs. ing. Michaël Munnich
drs. Jeroen Driessen
directie Driessen HRM
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Om mensenwerk tot een succes te maken, heb je mensen nodig. De publieke 
sector is een van de grootste werkgevers in Nederland. Jaarlijks zijn er in totaal 
zo’n 2,5 miljoen Nederlanders - in verschillende functies - binnen de overheid, het 
onderwijs, zorg & welzijn of de cultuursector aan de slag.

Mensenwerk
HRM’ers vervullen een sleutelrol bij het laten slagen van het mensenwerk in de publieke sector. Dagelijks 
wordt er werk gemaakt van het aantrekken en ontwikkelen van de juiste medewerkers. Ideaal daarbij is een 
perfecte match tussen de vraag naar mensen vanuit organisaties en het aanbod van mensen om het werk uit 
te voeren. Wij realiseren ons dat die ideale verdeling in de praktijk niet bestaat. Mensenwerk in de publieke 
sector is aan verandering onderhevig en wordt onder andere beïnvloed door de volgende domeinen:

- Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

- Technologie en daaraan gekoppelde digitalisering

- De maatschappij & politieke plannen en beslissingen

Op basis van de verdeling in deze domeinen heeft Driessen samen met TNS Nipo onderzoek gedaan naar 
mensenwerk in de publieke sector. Naast persoonlijke gesprekken en het raadplegen van een groot aantal 
bronnen zoals het UWV, CBS en CPB hebben zo’n 300 HRM’ers als vertegenwoordigers van een organisatie 
en 500 werkenden in de publieke sector meegewerkt aan een landelijk online onderzoek. 

In deze publicatie geven wij op basis van de onderzoeksresultaten en de ervaring van diverse experts 
antwoord op vragen als; waarom kiezen medewerkers voor de publieke sector? Hoe komt vraag en aanbod 
van medewerkers samen? En hoe gaan HRM’ers om met de ontwikkelingen die het mensenwerk in de 
publieke sector beïnvloeden?

Inleiding

Arbeidsmarkt

Technologie

Mensen-
werk

Maatschappij &
politiek
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Voor de totstandkoming van deze publicatie heeft Driessen HRM in samenwerking 
met TNS Nipo onderzoek gedaan onder HRM’ers en werkenden in de sectoren 
overheid, onderwijs, zorg & welzijn en cultuur. Samen vormen deze sectoren de 
publieke sector. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in mei en juni 2014 en is 
bedoeld om inzicht te krijgen in de manier waarop het mensenwerk in de publieke 
sector beïnvloedt wordt door ontwikkelingen in de domeinen arbeidsmarkt, 
technologie, maatschappij en politiek. 

Om een volledig beeld te krijgen, is gebruik gemaakt van drie onderzoeksmethoden:
1. Deskresearch 
2. Kwantitatief onderzoek
3. Kwalitatief onderzoek 

1. Deskresearch 
Driessen en TNS Nipo hebben diverse bronnen geraadpleegd om informatie te verkrijgen over de stand 
van zaken rondom vraag en aanbod van personeel in Nederland en specifiek in de publieke sector. 
De volgende bronnen zijn gebruikt:
• UWV arbeidsmarktprognose 2014 - 2015 
• ROA, De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2018
• Centraal Planbureau, Centraal Economisch Plan 
• UWV, Vacatures in Nederland 2013 
• UWV, Duiding arbeidsmarktontwikkelingen 2014 – II
• UWV, Notitie kansrijke beroepen

Onderzoeksopzet
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2. Kwantitatief onderzoek
Voor het kwantitatief onderzoek heeft TNS Nipo gebruik gemaakt van een online survey. Er zijn door 
Driessen en TNS Nipo twee vragenlijsten opgesteld; één voor HRM’ers/HRM-verantwoordelijken en 
één voor werkenden in de publieke sector. In totaal hebben 305 HRM’ers en 487 werkenden de vragenlijst 
ingevuld. Centraal daarbij stonden vragen over:
• Werk(en) in de publieke sector, waarbij onder andere werd gevraagd naar tevredenheid, imago,
 vraag, aanbod en inrichting van het personeelsbestand;
• Technologie en digitalisering, waarbij onder andere werd gevraagd naar kennis, ervaring en 
 gebruik van digitale toepassingen binnen de publieke sector of het HRM-vak;  
• Maatschappij en politiek, waarbij onder andere werd gevraagd naar de mening en houding ten 
 opzichte van onderwerpen zoals prestatiedruk, flexibilisering en verharding van de maatschappij.   

3. Kwalitatief onderzoek 
Driessen heeft expert reviews afgenomen en persoonlijke gesprekken gevoerd met HRM’ers en 
werkenden in de publieke sector. De expert reviews en gesprekken zijn afgenomen om, naast de resultaten 
uit het kwantitatieve onderzoek, ook de persoonlijke mening van de mensen die dagelijks werken in de 
publieke sector in beeld te brengen. De behandelde vragen sluiten aan bij de vragen uit het kwalitatieve 
onderzoek en geven meer verdieping aan het onderwerp.



- Arbeidsmarkt in de publieke sector

- Uitgelicht: de publieke sector verdient een beter imago
- Expert aan het woord: Wim Davidse

Hoofdstuk 1



staat groter is, resulteert dit in wisselende arbeidsmarktperspectieven voor 
schoolverlaters van MBO, HBO en WO. 

»  Arbeidsmarktperspectieven naar opleiding en opleidingsniveau: 

Overschot: 
Arbeidsmarktperspectief goed vanuit werkgever, minder goed  
vanuit schoolverlater:
• MBO sociaal-cultureel
• HBO sociaal-cultureel
• HBO economie
• HBO fysiotherapie
• WO economie en recht

Tekort:
Arbeidsmarktperspectief goed vanuit schoolverlater, minder goed  
vanuit werkgever: 
• MBO groen
• MBO gezondheidszorg, met name MBO apothekers- en doktersassistent
• HBO lerarenopleiding basisonderwijs, medisch en verzorging,  
 natuur en techniek en expressie
• HBO radiologie 
• WO medisch, met name tandheelkunde

(bron: ROA, CBS en UWV) 
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Voordat we de arbeidsmarkt in de publieke sector beschrijven is het handig om eerst antwoord te geven op de vraag: wat 
verstaan we onder de term ‘arbeidsmarkt’? Er zijn verschillende definities, maar waar elke definitie in essentie op neer komt is:  
het geheel van vraag naar en aanbod van arbeid. Op macro-niveau wordt in de media gesproken over de arbeidsmarkt in 
Nederland, die daarna onder te verdelen is in allerlei segmenten.

Voordat we een beeld schetsen van de arbeidsmarkt specifiek in de publieke 
sector, beginnen we eerst met de economische ontwikkelingen op landelijk 
niveau en de daaraan gekoppelde arbeidsmarkt in Nederland. 

Invloed van de economie
In tijden van economische voorspoed is er veelal veel vraag naar personeel. 
Bedrijven en organisaties breiden vaak uit om aan de toenemende vraag naar 
hun product of dienst te voldoen. Economische voorspoed levert niet alleen 
bedrijven, maar ook de overheid veel op. Als het economisch goed gaat maken 
bedrijven meer winst en dragen ze meer winstbelasting af. Het aantal werkenden 
neemt toe (en daarmee het resultaat uit inkomstenbelasting) en de werkloosheid 
neemt af (en daarmee de kosten voor ww- of andere uitkeringen). De balans van 
‘de BV Nederland’ ziet er in deze tijden goed uit en er is meer geld voorhanden 
om te investeren in zaken als maatschappelijke dienstverlening, onderwijs, zorg 
of cultuur. Hoe staat Nederland er op dit moment economisch voor?

Vertrouwen in de toekomst
Na enkele jaren van crisis lijkt het weer iets beter te gaan met Nederland. Als 
we kijken naar cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dan 
blijkt bijvoorbeeld dat de economie zich in elk kwartaal van 2013 beter heeft 

ontwikkeld. Vooral de export doet het goed. Gemiddeld over geheel 2013 
gemeten, zien we nog wel een krimp van de economie, vooral door effecten 
uit het voorgaande jaar. In 2014 en 2015 is het beeld nog iets gunstiger en komt 
het herstel van de economie ook vanuit het binnenland. In 2014 groeien de 
investeringen van bedrijven en de overheidsbestedingen. In 2015 neemt volgens 
prognose voor het eerst in jaren de particuliere consumptie toe.

Landelijke vraag naar arbeid
Het aantal vacatures zal naar verwachting toenemen in 2014 en 2015. Ondanks 
het verwachte economisch herstel voorziet het Centraal Plan Bureau (CPB) 
dat er in 2014 wel minder banen beschikbaar zijn dan het herstel zou doen 
vermoeden. De arbeidsproductiviteit van de huidige beroepsbevolking groeit 
harder (+1,2%) dan de economie (+0,75%). 

Vervangingsvraag
De komende jaren zal de vervangingsvraag veruit de belangrijkste component 
vormen van het aantal baanopeningen. Dit blijkt uit het feit dat de gemiddelde 
jaarlijkse vervangingsvraag als percentage van de werkgelegenheid 2,7% 
bedraagt, terwijl de gemiddelde jaarlijkse uitbreidingsvraag nihil is. Aangezien 
de gemiddelde jaarlijkse arbeidsmarktinstroom (3,4%) die hier tegenover 
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gericht om risico’s te verschuiven van macrobudget (overheid) naar micro-
niveau, namelijk de instellingen zelf en de zorgverzekeraars. Zorgaanbieders 
passen door deze maatregelen het zorgaanbod aan en dat heeft zijn invloed op 
de werkgelegenheid.

Als geheel verdwijnen in de sector zorg & welzijn in 2014 zo’n 22 duizend 
banen en in 2015 nog eens 13 duizend. Dit nadat in 2013 er al 21 duizend banen 
verloren gingen. In drie jaar berekenen we een krimp van 4%. De zorg als 
banenmotor lijkt daardoor niet meer plausibel. Toch is de krimp vermoedelijk 
van korte duur, doordat op termijn meer zorgvraag en daarmee weer groei van 
de werkgelegenheid te verwachten is. Oorzaken daarvan zijn de vergrijzing en 
de toenemende zorgbehoefte van de de consument. Hierdoor zullen er veel 
vacatures ontstaan binnen de sector. Vooral naar kandidaten die een medisch 
specialisme beheersen (met name tandheelkundigen en radiologen) en dokters- 
en apothekersassistenten zal veel vraag zijn. 

Overheid krimpt en vergrijst
De komenden jaren zal het openbaar bestuur veel banen verliezen. Omvangrijke 
bezuinigingen zijn daar de oorzaak van. Zowel de lokale overheden als de 
rijksoverheid hebben daar mee te maken. Er wordt binnen de overheid gestreefd 
naar een meer efficiënte dienstverlening, waardoor in 2014 het aantal banen 
met 17 duizend afneemt. In 2015 zal het verlies aan banen nog eens 13 duizend 
bedragen. 

Door de afname in banen als gevolg van de bezuinigingen kent de overheid op 
dit moment een historisch laag aantal vacatures. Daardoor is de instroom zeer 
beperkt, waardoor de verdere vergrijzing binnen deze sector versterkt wordt. 

Op dit moment is het zelfs zo dat, bijvoorbeeld binnen gemeenten, slechts 1% 
van de werkzame beroepsbevolking jonger is dan 25 jaar.

Onderwijs krijgt te maken met tekorten
In het onderwijs zal de werkgelegenheid in 2014 en 2015 iets toenemen als 
gevolg van extra door het kabinet vrijgemaakte gelden. De maatregelen moeten 
ertoe leiden dat de werkdruk voor leraren op basisscholen, het voortgezet- 
en het middelbaar beroepsonderwijs wordt verlaagd. Er komt extra geld 
voor conciërges en klassenassistenten op scholen. Ook krijgen scholen extra 
middelen voor het verbeteren van de ICT-vaardigheden van hun docenten en 
worden startende docenten beter begeleid. 

Binnen het onderwijs zien we een duidelijk verschil tussen het basisonderwijs 
en het voortgezet onderwijs. In het basisonderwijs daalt het aantal kinderen 
en daarmee de vraag naar personeel tot 2015. In het voortgezet onderwijs is 
de situatie tot 2015 juist andersom: het aantal leerlingen groeit en daarmee de 
behoefte aan leraren. In 2014 zal dit leiden tot een toename van duizend banen in 
het onderwijs. In 2015 zal het aantal banen vervolgens met 5 duizend toenemen.

Hoewel de afname van de vraag naar personeel binnen het basisonderwijs 
anders doet vermoeden, zal de vraag naar leraren in het basisonderwijs alleen 
maar stijgen. De PO-raad geeft aan dat basisscholen vanaf 2015 moeite zullen 
krijgen met het vinden van leraren, omdat tussen nu en 2020 zo’n 60 procent 
van de basisschoolleraren met pensioen gaat. Buiten het primair onderwijs zal 
er vooral veel vraag zijn naar docenten exacte, medische en verzorgende vakken 
en docenten landbouw en techniek (tweedegraads). Tenslotte zal de vraag naar 
onderwijskundigen en pedagogen ook verder toenemen.

Regionale verschillen arbeidsmarkt
De gemiddelde werkgelegenheidsontwikkeling in de periode 2014-2015 
is in bijna alle arbeidsmarktregio’s nog negatief. Toch zien we duidelijke 
verschillen per regio. In de regio’s van de grote steden (Midden-Utrecht en 
Haaglanden) is de teruggang van de werkgelegenheid relatief beperkt. In 
Groot-Amsterdam neemt de werkgelegenheid zelfs toe. Deze regio’s kennen 
relatief veel grote bedrijven met een sterke buitenlandoriëntatie. Ook zijn 

in de grote steden relatief veel hoofdkantoren gevestigd. Dit bevordert de 
groei van bedrijven die gericht zijn op specialistische dienstverlening. In 
Flevoland neemt zowel de bevolking als de bedrijvigheid nog steeds toe. De 
bevolkingsgroei daar pakt gunstig uit voor de werkgelegenheidsontwikkeling in 
de op de consumenten gerichte sectoren, in het bijzonder de detailhandel. Ook 
relatief gunstig is de werkgelegenheidsontwikkeling in de regio’s Helmond-
De Peel en Zuidoost-Brabant. Deze regio’s rond de stad Eindhoven trekken 
veel hoogwaardig technologische bedrijven aan. In hun kielzog vestigen 
zich vervolgens weer ondersteunende producenten en dienstverleners. De 
werkgelegenheidsontwikkeling in 2014 en 2015 blijft in alle overige regio’s 
achter bij de landelijke ontwikkeling. De Achterhoek blijft het sterkst achter bij 
de landelijke ontwikkeling, gevolgd door de regio’s Midden-Limburg en Zuid-
Limburg.
 
Arbeidsmarkt in de publieke sector
Binnen de publieke sector als geheel onderscheiden wij in deze publicatie 
vier deelsectoren, namelijk; overheid, onderwijs, zorg & welzijn en cultuur. 
We behandelen de ontwikkelingen en verwachtingen op de arbeidsmarkt per 
deelsector om tot een compleet en overzichtelijk beeld te komen. 

Zorg & welzijn als banenmotor
‘De banenmotor van de Nederlandse economie’ zoals het UWV de sector zorg 
& welzijn in 2012 betitelde, had in 2013 een werkgelegenheid die 10% hoger lag 
dan voor de crisis in 2008. Als gevolg van overheidsmaatregelen om de kosten 
in de zorg te drukken, is de werkgelegenheid vanaf 2012 echter wel afgenomen. 
Er wordt door organisaties binnen zorg & welzijn vooruit gelopen op het ingaan 
van maatregelen uit het Regeerakkoord. Het beleid van het kabinet is er op 

De banenmotor 
van de Nederlandse 
economie
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»  Mate van gemak waarmee organisaties gekwalificeerd personeel kunnen vinden:

Baanvast  
Medewerkers in de publieke sector blijken zeer ‘baanvast’ te zijn. Het is op-
vallend om te zien dat, met een score van 45%, relatief weinig mensen aangeven 
dat zij wel open staan voor een nieuwe baan, maar niet actief op zoek zijn. 
Onderzoeken eerder uitgevoerd door TNS Nipo in de commerciële sector 
laten hele andere resultaten zien: hier is het percentage dat openstaat voor een 
nieuwe baan rond de 80%. 

Het percentage dat echt actief op zoek is naar een nieuwe baan in de publieke sector 
is helemaal laag. Gemiddeld genomen is dat slechts 9%. De actieve zoektocht 
concentreert zich overigens voornamelijk binnen de eigen sector. Een uitzondering 
hierop is de cultuursector, waar werkenden veelal actiever op zoek zijn naar een 
baan in een andere sector. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de moeilijke markt 
waarin de sector zich op dit moment bevindt. Over het algemeen kunnen we op basis 
van deze gegevens concluderen dat de doorstroom van personeel in de publieke 
sector laag is en dat belemmert het vinden van geschikt personeel.

»  Oriëntatie op een nieuwe baan: Cultuur is afhankelijk van consument
De sector cultuur is sterk afhankelijk van de bestedingen van de consument. Zij 
houden voorlopig nog de hand op de knip voor ‘luxeproducten’ zoals theater- 
of museumbezoek. Daarnaast heeft de sector cultuur te maken met afnemende 
subsidies. Het aantal banen zal in 2014 met duizend afnemen, waarna door een 
licht toenemende vraag in 2015, het aantal banen naar verwachting weer met 
duizend toeneemt. Binnen de sector zien we de komende jaren een verdere 
toename van het aantal zelfstandigen (zzp). Op dit moment wordt de vraag naar 
arbeid al voor een derde vervuld door deze groep. 

Aan het werk in de publieke sector
De werkzame beroepsbevolking in Nederland bestaat uit ruim 7 miljoen 
mensen. Op basis van cijfers van het CBS zien we dat er dagelijks een derde van 
de totale beroepsbevolking, dat zijn meer dan 2,5 miljoen mensen, aan het werk 
is in de publieke sector. Meer dan de helft daarvan werkt binnen zorg & welzijn, 
daarnaast zijn in de overheid en het onderwijs dagelijks samen ongeveer één 
miljoen mensen aan de slag. De culturele sector is met iets meer dan 150 duizend 
werkenden de kleinste subsector binnen de publieke sector.  

Doelgericht aan het werk
HRM’ers en HRM-verantwoordelijken spelen vanuit hun vakgebied een 
sleutelrol in de inzet van de beroepsbevolking en daarmee het resultaat van hun 
organisaties. Als we daarbij kijken naar de inzet van mensen, dan is een logische 
eerste vraag: hoe denken HRM’ers over het huidige personeelsbestand van hun 
organisatie? Hebben ze de juiste mensen in huis om de doelen van de organisatie 
te behalen? Uit het onderzoek blijkt dat tweederde van de ondervraagden vindt 
dat ze de juiste mensen in huis hebben om de organisatiedoelen te bereiken. 

Dat betekent ook dat eenderde van de ondervraagden dus twijfelt aan de 
capaciteiten van het huidige personeelsbestand of daar zeker een tekort in 
ziet. Zo geeft een kleine 10% van de ondervraagden zelfs aan dat zij zeker niet 
de juiste mensen in dienst hebben om de doelen te bereiken. Als we binnen 
de publieke sector kijken, zien we dat specifiek bij de overheid dit percentage 
bijna op 20% ligt. Binnen het onderwijs heeft men naar verhouding het meeste 
vertrouwen in de eigen mensen. Daar geeft slechts 4% van de ondervraagden 
aan dat ze zeker niet de juiste mensen in dienst hebben om de doelen van de 
organisatie te behalen.

Juiste mensen vinden
Op basis van deze resultaten is het aannemelijk dat een aanzienlijk deel van 
de HRM’ers in de publieke sector het personeelsbestand van hun organisatie 
aan zou willen passen, zodat het beter aansluit bij (het realiseren van) de 
organisatiedoelstellingen. Maar ook wanneer men tevreden is over het huidige 
personeelsbestand, kunnen nieuwe medewerkers een organisatie verder 
helpen. De uitdaging is om de juiste mensen te vinden. 

Uit het onderzoek blijkt dat het vinden van gekwalificeerd personeel meer dan 
de helft van de organisaties goed afgaat. Toch heeft 1 op de 5 HRM’ers moeite 
om geschikte mensen te vinden. Gezien de te verwachten tekorten, kan dit 
vooral binnen de sectoren zorg & welzijn en onderwijs een probleem worden. 

Zorgcentrum St. Jozef en Woonstichting Gendt ervaart het vinden van de juiste 
medewerkers als een tijdrovend proces met helaas niet altijd de beste uitkomsten. 
“Dit heeft voornamelijk te maken met de veranderingen in de zorg en weinig goed 
gekwalificeerd personeel op de arbeidsmarkt.”

44%27%20% 8%1%

  Gaat ons helemaal niet gemakkelijk af
  Gaat ons niet gemakkelijk af
  Neutraal
  Gaat ons gemakkelijk af
  Gaat ons heel gemakkelijk af

  Nee, ik ben niet actief op zoek en sta ook niet open voor een nieuwe baan
  Nee, ik ben niet actief op zoek, maar sta wel open voor een nieuwe baan
  Ja, ik ben actief op zoek naar een nieuwe baan binnen mijn huidige sector
  Ja, ik ben actief op zoek naar een nieuwe baan binnen in een andere sector
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Imago en tevredenheid
Het is aannemelijk om te stellen dat een positief imago organisaties helpt bij 
de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Omdat mensen over het 
algemeen liever willen werken voor een organisatie met een positief imago, 
oefent het beeld dat zij hebben van een organisatie invloed uit op het aantal 
reacties op een vacature. Vanuit HRM is het daarom belangrijk om scherp op het 
netvlies te hebben hoe het imago van de sector en de organisatie is, zodat de 
boodschap in het werving- en selectieproces daarop aangepast kan worden. 

Positief
Wij hebben werkenden in de publieke sector gevraagd wat zij vinden van het 
imago van de sector waarin zij werkzaam zijn. Hieruit blijkt dat een kwart van de 
ondervraagden vindt dat de sector waarin zij werken een positief imago heeft. 
Daarbij moet worden opgemerkt dat medewerkers binnen zorg & welzijn en 
cultuur het imago van hun sector positiever beoordelen dan werkenden binnen 
de overheid of het onderwijs. Binnen zorg & welzijn en cultuur is 1 op de 3 
positief over het imago van de sector waarin ze werkzaam zijn, tegenover 1 op de 
5 binnen overheid en onderwijs. 

Werkenden in de publieke sector zijn vooral positief over het imago van hun 
sector vanwege de meerwaarde die het werk oplevert voor de maatschappij en 
het gezamenlijk nastreven van een hoger doel. Collegialiteit wordt ook genoemd 
en wordt het sterkst ervaren binnen onderwijs en cultuur. 

Een projectingenieur bij Hogeschool Van Hall Larenstein beaamt dit: “Het belang-
rijkste vind ik dat het werk dat ik uitvoer wordt gewaardeerd door mijzelf en de 
mensen om mij heen. Dat het werk dat ik doe er toe doet voor de samenleving.”

»  Boordeling imago publieke sector en sub-sectoren:Wervingsmethoden
Als organisaties op zoek zijn naar nieuw personeel, dan kiest de meerderheid 
ervoor om de vacature op de eigen website te plaatsen. Na plaatsing op de eigen 
website is het werven via het eigen netwerk/bekenden het meest populair, 
samen met het plaatsen van de vacature op een externe vacaturewebsite. De meer 
traditionele methode van werving, het plaatsen van een personeelsadvertentie in 
een krant of dagblad, staat op de vierde plek als middel dat het meeste toegepast 
wordt. 

In deze top 4 van meest gebruikte wervingsmethoden zien we nauwelijks 
onderscheid tussen overheid, onderwijs, zorg & welzijn en de cultuursector. 
Buiten de top 4 zijn wel verschillen zichtbaar. Zo is binnen de overheid de inzet 
van uitzendbureaus een populair middel om nieuwe medewerkers te vinden. 
Binnen het onderwijs scoort werving via onderwijsinstellingen relatief hoog. 
Gemiddeld zoekt eenderde van de onderwijsorganisaties nieuwe medewerkers 
op deze manier. 

Kracht van een netwerk
Wanneer we kijken naar het oriëntatiegedrag van werkzoekenden, dan blijkt dat 
zij in hun zoektocht naar een nieuwe baan vooral gebruikmaken van algemene 
vacaturesites en het eigen netwerk. Dit sluit aan bij het feit dat een groot aantal 
HRM’ers deze middelen ook inzet bij de werving van een nieuwe medewerker. 

Kansen voor social media
Organisaties en werkzoekenden kijken anders aan tegen de inzet van dagbladen 
en kranten als wervingsmethode. Meer dan 75% van de werkzoekenden geeft 
aan dat een krant of dagblad geen rol speelt in het oriëntatieproces, terwijl  

1 op de 3 organisaties dit middel inzet. Ook wanneer we kijken naar het gebruik 
van social media als wervingsvorm is een dergelijk verschil zichtbaar. Waar  
3 op de 10 werkzoekenden gebruik maken van social media (met name LinkedIn) 
bij de zoektocht naar een nieuwe baan, zetten maar weinig organisaties in de 
publieke sector social media in. Slechts 1 op de 20 organisaties deelt vacatures 
via LinkedIn, Facebook en/of Twitter en actieve werving via social media is 
nog minder populair. Gemiddeld zet 4% LinkedIn in voor actieve werving en 
maakt slechts 1% gebruik van actieve werving via Twitter of Facebook. Bij de 
optimalisatie van wervingsmethoden liggen op het gebied van social media dus 
kansen voor veel HRM’ers in de publieke sector.

Gemeente Venray ziet duidelijk de voordelen van werving via social media. 
“Omdat de tijd niet stilstaat hebben wij onze wervingsprocedure enige tijd geleden 
aangepast. Tegenwoordig maken wij voor de werving van de meeste functies alleen 
nog maar gebruik van social media. De reacties zijn verbluffend kwalitatief goed, 
waardoor wij zeer goed in onze personeelsbehoefte kunnen voorzien.”

»  Overzicht ‘hoe vindt men een nieuwe medewerker of baan’:

 Belangrijkste wervingsmethoden Belangrijkste oriëntatiemiddelen 
   nieuwe baan

 Vacature eigen website (56%) Vacaturewebsite (45%)

 Bekenden/netwerk (38%) Bekenden/netwerk (45%)

 Vacaturewebsite (38%) Open sollicitatie (33%)

 Vacature in krant/dagblad (34%) LinkedIn (29%)

Publieke sector

Overheid

Onderwijs

Zorg & welzijn

Cultuur

  Negatief            Neutraal            Positief

19%
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24%

17%
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»  Keuze voor de sector:

Met overtuiging aan het werk
Hoewel niet alle medewerkers het imago van de sector waarin zij werken 
positief beoordelen, heeft 72% met overtuiging voor het werk in de publieke 
sector gekozen. Vooral medewerkers in de sectoren zorg & welzijn en onderwijs 
lijken een zeer bewuste keuze gemaakt te hebben om binnen deze sectoren te 
gaan werken. De keuze voor de sector hangt in die gevallen ook samen met het 
feit dat er een specifieke opleiding nodig is om binnen deze sectoren te kunnen 
werken. De keuze voor deze sectoren wordt dus al vroeg gemaakt en is veelal 
bepalend voor de rest van iemands loopbaan.

Negatief
Het merendeel van de ondervraagden vindt dat de publieke sector een neutraal 
imago heeft. Daarnaast staat eenvijfde van de medewerkers negatief tegenover 
het imago van de publieke sector. Binnen het onderwijs is men het meest 
kritisch over het imago van de eigen sector. Bijna een kwart (24%) vindt dat het 
onderwijs een negatief imago heeft. Binnen de overheid is dat met 22% net iets 
minder. Wat we op basis van deze gegevens zien, is dat, binnen de overheid en 
het onderwijs, meer mensen negatief dan positief zijn over het imago van de 
sector waarin ze werken. 

De reden waarom men oordeelt dat de sector waarbinnen men werkzaam is 
een negatief imago heeft verschilt. Binnen de overheid geeft bijna 70% aan dat 
de organisaties en werkprocessen veel te bureaucratisch zijn. Ter vergelijking: 
binnen zorg & welzijn en het onderwijs is dit percentage aanzienlijk lager met 
‘slechts’ rond de 40%. Meer dan 70% van de werkenden in deze twee sectoren 
wijten het negatieve imago van de sector vooral aan de hoge werkdruk. Niet 
geheel verrassend geven werkenden binnen zorg & welzijn, veel meer dan 
in andere sectoren, aan dat het negatieve imago veroorzaakt wordt door het 
geestelijk en lichamelijk zware werk dat werken in de zorg met zich meebrengt.

»  Redenen voor positief imago: »  Redenen voor negatief imago:

  Niet bewuste keuze           Bewuste keuze

Totaal werkenden

Overheid

Onderwijs

Zorg & welzijn

Cultuur

28%

40%*

22%*

15%*

47%*

72%

60%*

78%*

85%*

53%*
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Niet beloond worden op basis van prestaties 44% 61% 65% 50% 55%

Werkdruk is hoog 26%* 73%* 74% 0% 54%

Bureaucratisch 68%* 36% 43% 0% 49%

Geen doorgroeimogelijkheden 12% 36% 22% 50% 24%

Geestelijk/lichamelijk zwaar werk 6%* 24% 48% 0% 23%

Geen toekomstperspectief 15% 18% 17% 50% 17%
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Meerwaarde voor de maatschappij 61% 79% 79% 88% 76%

Gezamelijk een hoger doel nastreven 29% 54%* 19%* 50% 33%

Erg collegiaal 21% 39% 29% 50% 33%

Goede work/life balance 29% 36% 19% 25% 26%

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden 43%* 29% 4%* 6% 19%
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Tevreden aan het werk
De bewuste keuze voor een baan in de publieke sector blijkt voor bijna alle 
medewerkers de juiste. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat maar liefst 
95% van de werkenden tevreden of meer dan tevreden is over het dagelijks 
werk dat ze uitoefenen. Bij benadering is 1 op de 20 niet zo tevreden en geen 
enkele ondervraagde is helemaal ontevreden. 

De tevredenheid is goed terug te zien in de reactie van een medewerker werving 
& selectie bij gemeente Leeuwarden: “Heerlijk werken, de drukte van de dag, 
geen dag hetzelfde, met mensen aan de slag, het adviseren, het hele traject in 
de puntjes verzorgen tot iemand op zijn of haar werkplek zit.”

Ook als we vanuit het dagelijks werk verder uitzoomen en kijken naar de 
sector waarin men werkzaam is, is nog steeds 93% tevreden of meer dan 
tevreden. Als we daarna naar de tevredenheid over de werkgever kijken is 
het opvallend te vernemen dat deze score aanzienlijk lager is. In totaal is 1 op 
de 5 ondervraagden niet zo tevreden of zelfs helemaal niet tevreden over de 
huidige werkgever. Ten opzichte van het dagelijks werk en de sector is het 
percentage dat zeer tevreden of volkomen tevreden is over de werkgever ook 
beduidend lager.

»  Mate van tevredenheid over de sector, de werkgever en het werk:

Toch ontevreden?
Ondanks de hoge mate van tevredenheid over het dagelijks werk kan het toch 
voorkomen dat medewerkers op een bepaald moment actief op zoek gaan naar een 
nieuwe baan. Binnen het onderzoek hebben we die groep mensen gevraagd wat de 
reden daarvoor is. Een gebrek aan doorgroeimogelijkheden staat daarbij duidelijk 
bovenaan. Maar liefst 60% gaf aan zich hierin te herkennen. Op de tweede plaats 
staat het gegeven dat men niet meer geïnspireerd wordt binnen de huidige baan. Dat 
geldt voor de helft van de ondervraagden. Het gebrek aan inspiratie wil overigens niet 
zeggen dat men het gehad heeft met de publieke sector. Zo heeft meer dan 80% van 
de ondervraagden nog lang niet genoeg van de sector waarin men werkzaam is.

»  Motivatie voor oriëntatie op nieuwe baan:

5%

5%

  Helemaal mee oneens         Mee oneens         Neutraal         Mee eens         Helemaal mee eens

  Helemaal niet tevreden         Niet zo tevreden         Tevreden     
  Zeer tevreden         Volkomen tevreden

48%

49%

6%

15%

1%

3%

33%

24%

12%

9%

Werken in de sector

De werkgever

36%6% 42% 17%De werkzaamheden

12%

12%

17%

19%

14%

12%

19%

17%

14%

29%

26%

29%

38%

10%

12%

19%

21%

14%

31%

17%

24%

40%

14%

14%

12%

14%

36%

36%

31%

24%

24%

24%

12%

14%

19%

14%

7%

2%

2%

14%

50% 10%

10%

12%

7%

 14%

7%

19%

26%

19%

24%

36%

26%

36%

33%

24%

36%

45%

52%

45%

Ik kan in mijn huidige baan niet (meer) doorgroeien

Ik wil meer geïnspireerd worden en dit lukt binnen mijn huidige baan niet (meer) 

Ik wil meer vastigheid

Ik wil een betere work/life balance

Ik heb het gevoel dat mijn huidige baan niet meer bij me past

Ik wil meer geld verdienen

Mijn huidige baan is niet mijn passie

Ik vind de werksfeer bij mijn huidige baan niet (meer) prettig

Ik vind de werkdruk bij mijn huidige baan te hoog

Ik wil meer flexibiliteit

Ik wil mijn reistijd verkorten

Ik wil meer vakantiedagen

Ik wil niet meer in de publieke sector werken
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flexibiliteit van een organisatie zorgt ervoor dat een organisatie zich makkelijker 
kan aanpassen aan veranderende omstandigheden. Aanpassingsvermogen van 
organisaties is in de afgelopen 10 jaar geen overbodige luxe gebleken in een 
sector waarin verschillende grote veranderingen zijn of worden doorgevoerd. 
Denk daarbij aan de herstructurering van de zorg in Nederland, herdefiniëren 
van overheidstaken, digitalisering in het onderwijs en de sterke afbouw van 
subsidie in de cultuursector. 

Intern en extern flexibele medewerkers
Veel organisaties in de publieke sector hebben naast hun vaste kern van 
medewerkers een zogenaamde ‘flexibele schil’ rond hun organisatie aangelegd, 
zodat zij hun personele inzet aan kunnen passen aan de wensen en gestelde 
doelen. De flexibele schil wordt gevormd door medewerkers met een tijdelijke 
aanstelling. Zij kunnen in eigen dienst zijn, of aan de slag zijn via een externe 
organisatie. Medewerkers met een tijdelijke aanstelling in eigen dienst 
definiëren wij in dit onderzoek als intern flexibel personeel. Medewerkers die via 
een externe organisatie aan de slag zijn, zoals via een uitzend-, detacherings- of 
payrollorganisatie, noemen we extern flexibel personeel. 

Houding ten opzichte van flexibele arbeid
Binnen het onderzoek is bekeken hoe de verhouding in aantallen is tussen vaste 
en flexibele medewerkers en waar organisaties flexibele medewerkers vaak 
voor inzetten. Daarnaast hebben we organisaties en werkenden gevraagd naar 
hun houding ten opzichte van het inhuren flexibel personeel.

Om met dat laatste te beginnen: de algemene houding ten opzichte van de 
inhuur van flexibel personeel is over het algemeen positief. Daarbij zien we wel 

een verschil tussen medewerkers en organisaties, maar ook tussen medewerkers 
die een flexibel contract hebben en medewerkers zonder flexibel contract.

Organisaties
HRM’ers staan als vertegenwoordigers van een organisatie zeer positief 
tegenover de inhuur van flexibele medewerkers. Gemiddeld ziet 2 op de 3 
ondervraagden dit als een positief tot zeer positief gegeven. Daarnaast staat 
net iets minder dan een kwart van de HRM’ers neutraal tegenover de inzet van 
flexibele arbeid. Slechts 1 op de 12 HRM’ers heeft een negatieve houding ten 
opzichte van het inhuren van flexibel personeel.

»  Houding ten opzichte van inhuur van flexibele medewerkers:

Doorgroeien en inspiratie
‘Doorgroeimogelijkheden’ en ‘inspiratie’ als motivatie voor een nieuwe baan 
zijn woorden die sterk samenhangen met het begrip carrièreperspectief. Als 
de basisbehoefte van veiligheid en bestaanszekerheid ingevuld zijn, gaan 
mensen in de regel op zoek naar ontwikkelings- en ontplooiingsmogelijkheden. 
Organisaties in de publieke sector hebben moeite om daar invulling aan te 
geven, gezien het feit dat het gebrek hieraan de voornaamste reden is om 
te vertrekken. Mensen raken uitgekeken op hun huidige baan, worden niet 
meer geïnspireerd en gaan op zoek naar een nieuwe uitdaging buiten de 

huidige organisatie. Natuurlijk verloop in een organisatie is op zich geen slecht 
gegeven; het zorgt van tijd tot tijd voor vernieuwing van inzichten of voor een 
frisse wind door de organisatie. Als echter blijkt dat (te) veel talenten of high 
potentials de organisatie verlaten omdat ze gevoelsmatig niet verder komen, kan 
actie gewenst zijn. Vanuit HRM-perspectief is het dan zeker de moeite waard 
om de mogelijkheden van ‘job rotation’ te verkennen binnen de organisatie.  

Job rotation
Job rotation gaat uit van het principe dat verandering beweging geeft, 
en bewegen is gezond. Het met een bepaalde frequentie rouleren van 
medewerkers over verschillende disciplines binnen een organisatie kan 
verfrissend werken voor de organisatie én voor de medewerker. Het 
ervaren van andere activiteiten en mogelijkheden binnen de organisatie 
biedt medewerkers impulsen en mogelijke (door)groeikansen. Mede-
werkers krijgen zo een beter beeld van de organisatieprocessen en dat 
levert vervolgens weer meer begrip en betere onderlinge afstemming op. 
Hier profiteert de organisatie als geheel weer van. Daarnaast zorgt job 
rotation ervoor dat mensen breder inzetbaar zijn en wordt de flexibiliteit 
van een organisatie verhoogd.

 

De tijd van flexibiliteit
Het CBS publiceert elk kwartaal in het thema ‘arbeid en sociale zekerheid’ 
gegevens over de arbeidsmarkt. Daaruit blijkt dat het aantal mensen dat aan de slag 
is op basis van een flexibele arbeidsovereenkomst al jaren stijgt. De verwachting 
is dat deze stijging ook de komende jaren verder doorzet. Het vergroten van de 

Op zoek naar
ontwikkelings- en 

ontplooiings-
mogelijkheden
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Totaal HRM 
verantwoordelijken

Overheid

Onderwijs

Zorg en welzijn

Cultuur

  Heel negatief            Negatief            Neutraal          
  Positief            Heel positief
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verassend, dat de medewerker met een tijdelijk contract, rechtstreeks in 
dienst bij de organisatie waar hij/zij het werk verricht, de meest voorkomende 
vorm van flexibele arbeid is. Wat echter opvalt is dat andere vormen van 
flexibele arbeid in sommige deelsectoren binnen de publieke sector een sterke 
vertegenwoordiging kennen. Zo maakt driekwart van de overheidsorganisaties 
gebruik van de inhuur van externe adviseurs, terwijl dat binnen onderwijs, 
zorg & welzijn en de cultuursector rond de 30% is. Daarnaast zien we ook 
dat binnen de overheid bovengemiddeld meer gebruik wordt gemaakt van 
uitzendmedewerkers en gedetacheerde professionals. Binnen zorg & welzijn 
en de cultuursector zien we vooral een veel sterkere vertegenwoordiging van 
min-max contracten in eigen dienst. Organisaties in deze sectoren richten vaak 
pools op van flexibele medewerkers, die kunnen ondersteunen op ‘piek-of-ziek’ 
momenten.

Verdeling vast en flex
Als we naar organisaties als geheel kijken, blijkt uit dit onderzoek dat gemiddeld 
80% van de werkenden in een organisatie in vaste dienst is. Alleen in de 
culturele sector ligt het percentage, met 67%, lager. HRM’ers verwachten dat 
het percentage flexibele medewerkers ten opzichte van de vaste medewerkers 
de komende vijf jaar verder zal stijgen. Uit het onderzoek valt op te maken dat 
men deze ontwikkeling toejuicht en zelfs nog wat sterker zou willen zien. Op 
de vraag wat de ideale situatie voor organisaties zou zijn in de verdeling tussen 
vaste en flexibele medewerkers, komt vrijwel unaniem een verdeling van 70% 
vast en 30% flex naar voren. Vanuit het perspectief van organisaties lijkt dat 
de ideale verhouding te zijn om een sterke, flexibele organisatie neer te zetten 
die een vaste kern heeft en zich tóch snel kan aanpassen aan de veranderende 
omstandigheden.

Medewerkers
Op de vraag hoe medewerkers er specifiek tegenover staan om via bijvoorbeeld 
een uitzendcontract aan de slag te gaan, komen zeer verschillende antwoorden 
naar voren. De houding hangt sterk samen met het type arbeidscontract dat 
men op dit moment heeft. Van de werkenden in vaste dienst staat 40% neutraal 
tegenover het werken via een uitzend-, payroll- of detacheringscontract en een 
kleine 15% staat positief tot zeer positief tegenover dergelijke arbeidscontracten. 
Bij medewerkers die op dit moment via een tijdelijk contract in dienst zijn bij 
hun werkgever is bijna 30% positief. Dit percentage loopt verder op naar 65% bij 

werkenden die nu al via een uitzend-, payroll- of detacheringscontract werken. 
Ter vergelijking; slechts 7% van deze laatste groep is niet positief gestemd over 
deze manier van werken. Het lijkt erop dat hoe meer ervaring men heeft met 
flexibele contracten, des te positiever men gestemd is.

Vormen van flexibele arbeid
Zoals we eerder gesteld hebben, stijgt het aantal werkenden met een flexibele 
arbeidsovereenkomst al jaren. In het onderzoek hebben we gevraagd welke 
vormen van flexibele arbeid organisaties inzetten. Daaruit blijkt, niet geheel 

»  Inzet vormen van flexibele arbeid:

  Overheid         Onderwijs         Zorg en welzijn         Cultuur

Tijdelijke contracten met vaste uren in eigen dienst

Medewerkers via oproepcontract in eigen dienst

Detacheren

Zzp’ers

Externe inhuur consultants/adviseurs via een adviesbureau

Uitzenden

Min/max contracten in eigen dienst

Payrolling

47%

29%

71%

45%

76%

71%

20%

41%

43%

45%

25%

30%

25%

22%

32%

52%

35%

31%

28%

34%

56%

8%

43%

14%

64%

29%

21%

50%

21%

55% 65% 57%
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Interne vs. externe flex
Medewerkers in eigen dienst met een tijdelijke aanstelling vormen in de praktijk 
gemiddeld tweederde van de flexibele schil van een organisatie. Eenderde van 
de flexibele schil wordt gevormd door medewerkers die via een uitzend-, payroll   
of detacheringsbureau voor de organisatie aan de slag zijn. Uit het onderzoek 
komt naar voren dat interne flexibele medewerkers voor andere werkzaamheden 
worden ingezet dan externe flexibele medewerkers.
 
Medewerkers met een tijdelijke aanstelling in eigen dienst worden vaak ingezet 
om collega’s te vervangen bij ziekte of landurig (zwangerschap)verlof. De interne 
flexibele medewerkers worden dus vaak ingezet om bestaande werkzaamheden 
over te nemen en processen door te laten gaan. Externe flexibele medewerkers 
krijgen een andere rol toebedeeld. Zij worden meer ingezet op projecten waar 
specialistische of specifieke kennis voor nodig is. 

 
Dit geldt bijvoorbeeld ook bij gemeente Heerde: “Afhankelijk van de uitvoering 
van projecten varieert de samenstelling en grootte van onze flexibele schil. Nu kent 
onze gemeente een flexibele schil van zo’n 20%, in de ideale situatie is deze rond 
de 25%.” 

Op basis van deze resultaten zouden we kunnen stellen dat intern flexibele 
medewerkers ervoor zorgen dat het werk doorgaat, terwijl externe flexibele 
medewerkers vooral worden ingezet om veranderingen of verbeteringen in de 
organisatie door te voeren. Intern en extern ontmoeten elkaar op de werkvloer 
daarbij vaak in specifieke projecten die een sterke samenhang hebben met de 
dagelijkse bedrijfsprocessen.

»  Interne flex: »  Externe flex:

»  Inzet vast versus flexibel personeel:
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ZORG EN WELZIJN 
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TOTAAL HRM VERANT-
WOORDELIJKHEDEN 

  Externe flex
  Interne flex
  Vast

7%

80%
73% 70%

10%
16%

17%

10% 10% 13%

83% 78% 73%

11%
14%

18%

7% 9% 10%

81%
72% 71%

15%
21% 23%

8% 6%

67%*
62%*

71%

20%
24%

16%

13%* 15%* 13%

80%
73% 71%
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9% 10%
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Naar verwachting zal de arbeidsmarkt in de publieke sector de komende jaren 
aantrekken, met als gevolg dat de vraag naar personeel toeneemt. Bij het 
aantrekken van de juiste medewerkers zie ik het imago van de publieke sector als 
een serieus aandachtspunt. Wanneer ik de resultaten uit het onderzoek met elkaar 
in verband breng, valt het me namelijk op dat het imago van de publieke sector niet 
overwegend positief is.

Verschillende medewerkers benoemen het imago-
probleem van de sector waarin zij werken. 

Een medewerker P&O van gemeente Maastricht 
vertelt: “Ik merk dat het voor een overheids-instantie 
geen eenvoudige taak is om van het stoffige imago 
af te komen. Dat is jammer, want binnen onze 
organisatie wordt wel degelijk hard gewerkt.” 

Daarnaast geeft een procesdeskundige van Dienst 
Uitvoering Onderwijs (DUO) aan: “De onderwijs-
sector ligt continu onder een vergrootglas en doet 
het vaak - als je de media mag geloven - niet goed. 
Mede doordat er zoveel belanghebbenden (ouders, 
leerlingen, werkgevers, onderzoekers, etc.) zijn, kán 
de sector het ook bijna nooit goed doen.”

Onterechte vooroordelen
In mijn ogen zit de kern van het probleem in 
heersende oordelen over de publieke sector die op 
onderdelen zeker onterecht zijn. Denk bijvoorbeeld 
aan het grote misverstand rondom de heersende 
bureaucratie binnen de sectoren overheid en zorg & 
welzijn, de sector onderwijs die ten onrechte wordt 
gezien als ‘saai en niet dynamisch’ en de ‘stoffige 
en ouderwetse’ cultuursector. Kortom, als u het mij 
vraagt verdient de publieke sector een beter imago. 
Daar is zeker winst te behalen!

Belang van positief imago
Een positief imago is van invloed op succes. Dit geldt 
voor mensen, maar zeker ook voor organisaties in de 
publieke sector. Zo zijn mensen bereid om voor een 

goed aangeschreven onderwijsinstelling de nodige 
kilometers extra te reizen en voor een positief 
gerecenseerde theatervoorstelling meer te betalen. 
Maar ook met het oog op ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt, zoals vergrijzing en ontgroening, 
is beeldvorming over een organisatie van belang. 
Mensen werken liever voor een aantrekkelijke 
werkgever, dan voor een werkgever met een 
negatief imago.

Profileren als aantrekkelijke werkgever
Als HRM’er kunt u inspelen op de manier waarop 
uw organisatie zich in de markt zet en zo de 
organisatie helpen om zich positief te onderscheiden 
van anderen. Ik zet enkele handvatten voor u op  
een rij:

Maak uzelf zichtbaar
Zorg ervoor dat u niet alleen als dienstverlenende 
organisatie voor de maatschappij bekend bent, 
maar dat u zeker ook als potentiële werkgever 
duidelijk zichtbaar bent. Dat kan bijvoorbeeld door 
regelmatig uw organisatie open te stellen voor 
bedrijfsbezoeken, door gastlessen te verzorgen op 
scholen of door een actief stagebeleid te voeren, 

waardoor potentiële medewerkers zelf kunnen er-
varen hoe het is om bij uw organisatie te werken.

Sluit aan bij de behoefte van werkzoekenden
Wanneer er sprake is van een concrete vacature, is 
het belangrijk om met de werving aan te sluiten bij 
de behoefte van de nieuwe medewerker. Voorop 
staat dat mensen in de publieke sector veelal graag 
direct of indirect een bijdrage willen leveren aan de 
maatschappij. 

Een secretaresse van de Vrije Universiteit (VU): 
“Studenten helpen met hun vragen, vind ik het mooiste 
aan mijn baan.” En een beheerder van gemeente 
Roerdalen: “Het mooiste aan het werk dat ik doe, is het 
omgaan met mensen.” 

Verder blijkt uit het onderzoek dat er veel waarde wordt 
gehecht aan een goede werksfeer. Als HRM’er kunt 
u hier natuurlijk een bijdrage aan leveren. Krachtige 
instrumenten die een prettige werksfeer bevorderen, 
zijn bijvoorbeeld aandacht voor samenwerking en het 
stimuleren van rituelen die het ‘wij-gevoel’ bevorderen. 
Dit kan al heel eenvoudig door gezamenlijk te lunchen 
of een kop koffie te drinken. 

Eigen medewerkers als ambassadeur
Het imago van uw organisatie wordt ook bepaald 
door wat uw medewerkers uitstralen, of dit nu binnen 
de (publieke) organisatie is of op een buurtfeestje. 
Wanneer u als organisatie investeert in het trots zijn op 
de eigen organisatie, creëert u echte ambassadeurs! 
Dit kan bijvoorbeeld door successen te communi-
ceren en ze van tijd tot tijd samen te vieren. Ook 
wanneer u medewerkers erkenning geeft voor 
geleverde prestaties, zal het juiste gevoel ontstaan.

Zet uw organisatie op de kaart
Ik ben ervan overtuigd dat organisaties, met de 
juiste aanpak, erin slagen om zichzelf op de kaart 

te zetten. Bij Driessen merk ik het ook: vanuit de 
afdeling marketing & communicatie werk ik als 
HRM-redacteur mee aan uiteenlopende manieren 
om ons bedrijf te profileren op een manier die bij 
ons past: ‘persoonlijk en professioneel’. Natuurlijk 
moet iedere organisatie een adequate afweging 
maken hoe de beschikbare middelen (tijd en 
geld) worden ingezet, maar het is zeker de moeite 
om uzelf ervan bewust te zijn hoe belangrijk uw 
‘merkbeleving’ is!

drs. Monetta Driessen
Personeelswetenschapper en HRM-redacteur

Uitgelicht: de publieke sector 
verdient een beter imago

“Met het creëren van een
actieve ‘merkbeleving’ is

veel winst te behalen” 
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We kunnen nu, behoorlijk wat jaren later, 
vaststellen dat het aandeel vaste contracten in 
het jaar 2000 een recordhoogte had behaald. 
Sindsdien is het belang van het vaste contract 
namelijk langzaam maar zeker afgenomen. 
In het eerste kwartaal van 2014 had nog maar 
67% van alle werkenden in Nederland zo’n 
arbeidscontract. Met tweederde van alle werken-
den nog steeds het overgrote merendeel, maar 
toch flink minder dan aan het begin van dit 
millennium. Of de economie nou groeide of 
kromp, het aandeel van vaste contracten daalde. 
Dat betekent dat onze personeelsbestanden 
steeds meer zijn geflexibiliseerd, hoewel de 
statistieken nog géén trend van structureel groei-
ende jobhopping tonen.

Inspirerend flexibel
Natuurlijk bestaan er tussen de verschillende sectoren 
in onze economie verschillen, zo heeft in de horeca 
55% van de werkenden geen vast arbeidscontract, 
terwijl dat percentage in de publieke sector veel 
lager is. Verschillen die ook sterk samenhangen 
met de leeftijden en de opleidingsniveaus van de 
werkenden. Van de laag opgeleiden heeft nog 
maar 66% een vast contract, van de jongeren zelfs 
nog maar 39%. De krimp van het aandeel vaste 
contracten verloopt bij deze twee groepen relatief 
snel. Opvallend is dat hoogopgeleiden niet alleen de 
grootste kans hebben op een vast contract, maar óók 
met 17% het hoogste aandeel zelfstandigen kennen. 
Zij lijken te kiezen voor een aanstekelijk vast contract 
óf een inspirerend flexibel bestaan. 

Vrijheid en zelfbeschikking
Veel werkenden vinden flexibiliteit aantrekkelijk. 
Het geeft de vrijheid om voor interessante 
projecten te kiezen, nieuwe uitdagingen aan te 
gaan, zelfbeschikking te ervaren, werkervaring op 
te doen, voor variatie te kiezen, een goede werk/
privé-balans te onderhouden en meer. Werkgevers 
in alle sectoren zien eveneens het enorme nut 
van flexibele arbeid. Het is efficiënter, je kunt je 
capaciteit sneller aanpassen, je kunt kennis en 
ideeën een boost geven en innovaties stimuleren. 
Waarom zou je mensen een vast arbeidscontract 
geven, als je behoefte golft van pieken naar dalen 
en weer terug, steeds meer uit projecten gaat 
bestaan en steeds moeilijker voorspelbaar is? De 
verwachtingen zijn dus alom dat de flexschil - de 
werkenden zonder vast contract, dus 33% van alle 
werkenden in het eerste kwartaal van 2014 - nog 
verder zal groeien. In alle sectoren, dus ook bij de 
not-for-profit sectoren.

Macht ofwel schaarste
Maar alles draait om macht. Of in economische 
termen gevat: om schaarste. Wie of wat schaars 
is, gewild is, en te weinig beschikbaar, nou, die is 

Minder vast, meer flex - 
iedereen een (werk)merk!

Aan het begin van deze eeuw had ruim driekwart (76,6%) van alle werkenden 
in Nederland een vast contract, ofwel een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. 
Ook toen was al regelmatig te horen dat lifetime employment, de vaste baan 
voor het leven, zou gaan verdwijnen. Maar onder druk van de toenmalige krapte 
op de arbeidsmarkt groeide het aandeel van vaste contracten sinds een paar jaar 
juist weer.

de baas en maakt de keuzes! Technici zijn schaars, 
evenals bepaalde ICT’ers, onderwijzers (straks) en 
diverse hoogopgeleiden. De werkloosheid onder 
jongeren (15,5%) en lager opgeleiden (14,5%) is 
veel hoger dan die onder hoogopgeleiden (5,25%). 
In 2000 was nog ongeveer een kwart van het aantal 
werkenden hoogopgeleid, nu is dat met 42,5% hard 
op weg naar de helft. Flex lijkt daarom voor de één 
een must, afgedwongen door de ander, en voor de 
ander een lust, een zelfgekozen ‘luxe’, opgeëist van 
de ander.

Werken aan onmisbaarheid
Iedereen die níet schaars is - werkende, werk-
zoekende, werk- of opdrachtgever - moet er steeds 
enorm zijn of haar best voor doen om aantrekkelijk 
te zijn. Die moet aan zijn of haar relevantie en 
onmisbaarheid werken, en zich opvallend, helder 
en aantrekkelijk profileren. Mijn stelling is altijd 
dat een geweldige werkende of werkgever zó 
aantrekkelijk is, dat die helemaal geen vaste con-
tracten nodig heeft! Daarom de hamvraag: bent u al 
een sterk werkmerk?

drs. Wim Davidse

Expert aan het woord

Drs. Wim Davidse is sinds 2008 zelfstandig adviseur 
in de flexbranche en oprichter/eigenaar van Dzjeng. 
Daarvoor was hij tien jaar werkzaam bij Vedior als 
strateeg, marketeer, veranderaar en innovator in 
de markt voor flexibel personeel & organiseren 
en tegelijkertijd onderzoeker/voorspeller voor de 
Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU).
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Techniek en digitalisering: we kunnen er anno 2014 niet omheen. Tegenwoordig heeft bijna iedereen een smartphone of 
tablet om gebruik te maken van de nieuwste apps. Ontwikkelingen zoals online shoppen en tv-on-demand zijn aan de orde 
van de dag. Dat is niet zo gek: technologische ontwikkelingen maken ons leven vaak eenvoudiger en nemen soms zelfs taken 
van ons over. 

Ook in de publieke sector volgen technologische ontwikkelingen elkaar 
steeds sneller op. Zo worden de meest ingewikkelde operaties voortaan 
met behulp van robots verricht, bekijkt menig leerling (extra) lessen via 
YouTube en verloopt het maken van een afspraak voor het aanvragen van 
een nieuw paspoort al lange tijd digitaal. De toenemende digitalisering 
beïnvloedt het mensenwerk in de publieke sector, maar ook het werk van 
de HRM’er. 

Écht mensenwerk 
Het werk in de publieke sector is door digitalisering sterk aan verandering 
onderhevig. Toch zijn HRM’ers en werkenden in de publieke sector het 
bijna unaniem eens over de stelling ‘het werk in de publieke sector is echt 
mensenwerk en kan niet door techniek worden overgenomen’. Het is dan 
ook niet verrassend dat maar liefst 94% van alle HRM’ers en werkenden 
verwacht dat hun functie niet zal verdwijnen door digitalisering. 

Zoals ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen aangeeft: “Digitalisering hoort bij deze 
tijd, maar we moeten ons ervan bewust blijven dat het in onze sector om 
mensen draait. Laten we daarom zorgen dat we persoonlijk contact behouden 
en dat de digitale wereld ons daarbij waardevol kan ondersteunen.” 

Digitalisering als kans
Werkenden en HRM’ers in de publieke sector staan positief tegenover digitalisering, 
blijkt uit het onderzoek. Technologische ontwikkelingen in de publieke sector worden 
dan ook vaker als kans dan als bedreiging gezien. Tweederde van de HRM’ers en 
werkenden noemt kostenbesparing als een voordeel en met name HRM’ers vinden 
dat zij hun werk door digitalisering veel efficiënter kunnen uitvoeren. 

Waterschap Peel en Maasvallei: “De door digitalisering bereikte efficiëntie geeft 
HRM de ruimte om te groeien in de adviesrol. De toegevoegde waarde van HRM 
binnen onze organisatie wordt hiermee groter.” 

De praktijk
Ondanks de positieve houding, heeft digitalisering nog niet volledig haar intrede 
gedaan onder HRM’ers. Slechts een derde van de HRM’ers is zeer goed op 
de hoogte van technologische ontwikkelingen in algemene zin en maar 16% 
integreert digitale technologie (bijna) volledig in het dagelijks leven. Deze 
trend vertaalt zich naar de werkvloer, waar een op de vijf HRM’ers aangeeft niet 
goed op de hoogte te zijn van technologische ontwikkelingen binnen het HRM-
vakgebied. Een opvallend resultaat, aangezien technologische ontwikkelingen 
door de meerderheid van de HRM’ers als een (grote) kans worden beschouwd.
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Techniek: evolutie of revolutie?

  Niet goed op de hoogte         Enigzins op de hoogte         Zeer goed op de hoogte

Totaal HRM verantwoordelijken

Overheid

Onderwijs

Zorg & welzijn

Cultuur

33%

45%*

33%

24%

29%

62%

53%

61%

68%

71%

»  Kennis van technologische ontwikkelingen op het HRM gebied:

Totaal HRM verantwoordelijken

Overheid

Onderwijs

Zorg & welzijn

Cultuur

16%

24%

19%

11%

61%

65%

59%

61%

64%

22%

12%

22%

28%

36%

2%

6%

8%

5%

»  Kennis van technologische ontwikkelingen algemeen:
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Wanneer we kijken naar het gebruik van geautomatiseerde systemen bij de 
ondersteuning van HR-activiteiten, ook wel e-HRM (Electronic Human Resource 
Management) genoemd, zien we dat een op de vijf HRM’ers hier nog geen of 
nauwelijks gebruik van maakt. Daartegenover maakt eenderde van de HRM’ers 
juist gebruik van een groot aantal e-HRM toepassingen. Bij de overheid wordt 
e-HRM vaker ingezet dan in andere sectoren binnen de publieke sector, waarbij 
met name de cultuursector wat achter loopt. Ook maken mannelijke HRM-
professionals over het algemeen meer gebruik van e-HRM dan vrouwen.

Toegevoegde waarde 
HRM’ers passen e-HRM vooral toe om salarissen in te zien, roosters te 
wijzigingen en verzuim of verlof te regelen. De relevantie van deze digitale 

toepassingen zit voornamelijk in het feit dat ze van toegevoegde waarde zijn 
voor medewerkers in verschillende lagen van de organisatie.   

Het Trinitas College ervaart deze toegevoegde waarde: “Dankzij de 
implementatie van diverse e-HRM modules in onze organisatie zijn 
medewerkers in staat om thuis of onderweg, via een tablet of telefoon 
verlof aan te vragen, NAW-gegevens te wijzigen of hun salarisspecificatie te 
bekijken. Tegelijkertijd kunnen managers 24/7 rapportages over bijvoorbeeld 
verzuim, verloop en formatie raadplegen. Deze ontwikkelingen zien wij 
als een groot voordeel. Mensen worden minder snel afhankelijk van elkaar 
en er ontstaat minder snel ruis op de lijn. Daarnaast zijn de gegevens altijd 
actueel.” 

Technologische ontwikkelingen maken het dus mogelijk om steeds meer tijd- 
en plaatsonafhankelijk te werken. Daarnaast geeft de toepassing van e-HRM de 
medewerker meer vrijheid en verantwoordelijkheid, waardoor de relatie tussen 
medewerkers en leidinggevenden verandert. 

Geavanceerde e-HRM 
Opvallend is dat de meer geavanceerde vormen van e-HRM op dit moment 
nog door weinig HRM’ers worden gebruikt. Bij deze meer geavanceerde 
toepassingen valt te denken aan ondersteuning bij het mobiliteitsbeleid, 
managen van vervangingen en registreren van competenties. Met het oog op de 
verwachte ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, zoals krimp in de overheid en een 
toename van vacatures in het onderwijs en de sector zorg & welzijn, zijn het juist 
deze toepassingen die de HRM’er helpen bij het krijgen en houden van de juiste 
medewerkers op de juiste plek. 

»  Toepassingen e-HRM:

Meer tijd- en 
plaatsonafhankelijk 
werken

Bekijken van vacatures

Bekijken van salarisstroken

Rooster inzien

Ziekteverzuimregistratie en actieve protocol ondersteuning

Declareren van reiskosten en woon- werkverkeer

Declareren van onkosten

Roosterwijzigingen doorgeven

Management Informatie raadplegen

Declareren van gewerkte uren/overuren

Veranderen van naw-gegevens

Raadplegen van het personeelsdossier

Contractwijzigingen van medewerkers doorgeven

Beoordelingen voorbereiden

In- en uitdienstmeldingen regelen

Aanvragen van vakantiedagen

Ondersteunen van gesprekkencyclus

Voorbereiden van Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Registreren van competenties

Inschrijven voor training en opleiding

Managen van vervanging

HRM-kennissystemen

Ondersteunen van het mobiliteitsbeleid

Uitruilen van flexibele arbeidsvoorwaarden (bron/doel)

88%

78%

71%

78%

74%

65%

65%

62%

68%

68%

66%

65%

43%

43%

29%

71%

73%

65%

67%

75%

61%

65%

49%

57%

63%

84%

61%

55%

57%

33%

59%

47%

43%

49%

57%

55%

52%

55%

35%

58%

49%

52%

54%

45%

22%

46%

52%

26%

46%

25%

26%

17%

46%

49%

48%

54%

49%

59%

46%

46%

46%

34%

39%

39%

25%

25%

32%

24%

21%

15%

15%

30%

36%

36%

36%

29%

29%

29%

14%

29%

14%

7%

29%

21%

7%

7%

7%

0%

14%

0%

0%

43%

  Overheid         Onderwijs         Zorg en welzijn         Cultuur
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Zoals uit het onderzoek blijkt, beschouwt de meerderheid van de HRM’ers 
digitalisering als een kans. Ik vind dat een goede zaak, omdat ik verwacht dat - 
gezien de toename van digitalisering in de samenleving - e-HRM niet zomaar 
een trend is ‘die wel over zal waaien’. Hoewel verschillende organisaties de 
meerwaarde van e-HRM als volwaardig personeelsinstrument al hebben ontdekt, 
laat het onderzoek ook zien dat e-HRM door een relatief grote groep nog niet of 
nauwelijks wordt ingezet. En dat kan ik me goed voorstellen.

Drempel
Voor veel organisaties ligt er een grote drempel 
om een nieuwe stap te zetten, zeker in tijden van 
hoge werkdruk en veel veranderingen. Wanneer 
de kennis over de mogelijkheden dan niet diep 
genoeg gaat, is het begrijpelijk dat niet iedereen 
staat te springen om hiermee aan de slag te gaan. 
Toch kan het gebruik van e-HRM al betrekkelijk 
snel en eenvoudig leiden tot veel efficiëntere en 
effectievere organisatie van een aantal HRM-
activiteiten.

5 Tips voor een geslaagde aanpak
Wat zou het mooi zijn om op een ochtend wakker 
te worden en te zien dat verschillende projecten 
zich als vanzelf hebben voltooid. Helaas zal dat 

een droom blijven; er zal er werk verzet moeten 
worden om er op termijn de vruchten van te kunnen 
plukken. Graag laat ik u aan de hand van een aantal 
tips zien hoe de invoering of uitbouw van uw 
e-HRM-toepassingen zo geslaagd mogelijk kan 
verlopen:

1. Doe het samen
Technologische HRM-ontwikkeling is geen 
individualistische aangelegenheid. Vernieuwing 
komt maar moeizaam van de grond wanneer slechts 
één persoon de kartrekker is. Het is een beter idee 
om er samen de schouders onder te zetten. Benoem 
een aantal verantwoordelijken of ambassadeurs, 
of stel een e-HRM innovatieteam samen met 
verschillende medewerkers uit de hele organisatie.

2. Creëer draagvlak
Het is onvermijdelijk dat veranderingen uiteindelijk 
gevolgen hebben voor de hele organisatie. Creëer 
dus voldoende draagvlak, bijvoorbeeld door voor-
lichtingsbijeenkomsten te organiseren. Ook de am- 
bassadeurs hebben hierin een belangrijke rol. Bied 
daarnaast voldoende ruimte voor directe input 
vanuit de werkvloer, bijvoorbeeld door brain-
stormsessies of een ideëenbox.

3. Wees realistisch
Elke verandering kun je zien als een positieve 
ontwikkeling. Maar een aandachtspunt bij ver-
andering is wel dat het belangrijk is om de weg 
daar naartoe duidelijk te omschrijven. Wanneer 
doelstellingen en tussenstappen overzichtelijk en 
realistisch zijn, is het gehele project beter behap-
baar.

4. Breng stappen aan
Laat de implementatie stapsgewijs plaatsvinden, 
zo kunnen organisaties wennen aan e-HRM. Vaak 
wordt begonnen met eenvoudige processen, zoals 
wijzigen van NAW-gegevens, wijzigen van roosters 
en verlofaanvragen. In de volgende fase worden 
bijvoorbeeld applicaties geïntroduceerd ter 
ondersteuning bij het mobiliteitsbeleid, managen 

Uitgelicht: e-HRM waait niet meer over

van vervangingen, registreren van competenties of 
het uitruilen van arbeidsvoorwaarden.

5. Vier successen
Bij een succesvol doorlopen (deel van een) 
implementatie van een technologische ontwik-
keling mag gerust uitgebreid stilgestaan worden. 
Dit kan bijvoorbeeld door successen intern te 
communiceren richting medewerkers of extern te 
delen in een netwerk.

HRM aan zet
Het is goed om bij alle vernieuwingen in 
gedachten te houden dat e-HRM, zoals ieder 
personeelsinstrument, geen doel op zich is, maar 
een flexibele tool die aan te passen is aan de 
individuele behoeften van uw organisatie. Richt 
de systemen dus zodanig in dat uw medewerkers 
en uw leidinggevenden er het maximale 
uithalen en dat u als HRM’er daadwerkelijk tijd 
kunt besparen op de operationele processen. 
Ongeacht of uw organisatie nu al volop bezig 
is met e-HRM, of juist de eerste stappen in 
deze richting zet: dit is uw kans om op dat 
gebied uw toegevoegde waarde te laten zien. 
Overigens hoeft dit zeker niet in de vorm van een 
‘revolutie’ plaats te vinden, maar meegaan met de 

ontwikkelingen en aanpassen aan de veranderende 
technologische mogelijkheden is zeker aan te 
raden. En vergeet in deze geautomatiseerde 
wereld trouwens ook niet de persoonlijke factor, 
want uiteindelijk blijft dat hetgeen waar het om 
draait.

drs. Monetta Driessen
Personeelswetenschapper en HRM-redacteur

“E-HRM biedt de kans om 
veel tijd te besparen; zowel 

voor HRM, medewerkers 
als leidinggevenden”



In 1997 versloeg schaakcomputer Deep Blue voor het eerst grootmeester Kasparov. 
Vandaag de dag kan een gemiddelde schaakspeler niet meer van de eenvoudigste 
schaakcomputer winnen. Dit hoeft echter geen schaakmat voor mensen te 
betekenen, aldus de auteurs in de bestseller ‘The Second Machine Age’. In de 
zogenaamde ‘free style’ schaaktoernooien kunnen teams van mensen en computers 
worden gemaakt. En daarin winnen gecombineerde mens-computerteams zelfs 
van de beste schaakcomputers in de wereld 1.

Menselijke meerwaarde
Sean Gourley is oprichter van data bedrijf Quid. Hij 
heeft een Phd in data wetenschap en is expert in 
artificiële intelligentie. Tijdens een bezoek aan zijn 
bedrijf vertelde hij hoe data-analyse vandaag nog 
steeds verrijkt worden door menselijke creativiteit. 
Gemiddeld voegt een menselijke interpretatie 30% 
meerwaarde toe aan een data-analyse. Hoe sterk 
de computerkracht de voorbije jaren ook steeg, de 
menselijke meerwaarde bleef 30%. “Net zoals een 
microscoop de kwaliteiten van het oog versterkt, 
versterkt een computer de kwaliteiten van het 
menselijke brein,” vergelijkt Sean Gourley 2.

Human touch 
Te midden van alle technologische ontwikkelingen 
en de vele kansen die deze ontwikkelingen bieden, 

zullen organisaties zich de komende jaren de vraag 
stellen in welke fase van het contact met klanten 
mensen het verschil kunnen maken. De keuze 
voor de inzet van robots (automatisatie), mensen 
of een combinatie daarvan moet expliciet worden 
gemaakt. Bij het maken van die keuze helpt het om 
de rationele en de emotionele elementen in een 
klantenrelatie te onderscheiden. Op basis van de 
volgende voorbeelden wordt de meerwaarde van 
de human touch inzichtelijk.

Verwachtingen overtreffen 
Een computer voert een proces perfect uit zoals 
het staat beschreven en werkt daarom altijd 
volgens verwachting. Mensen zijn echter in staat 
om verwachtingen te overtreffen. Afhankelijk 
van de context kiezen mensen soms voor een 

andere aanpak waardoor de klant plots een boost 
in tevredenheid krijgt. Helaas is de keerzijde 
dat mensen de verwachtingen niet altijd perfect 
inlossen waardoor er ontevredenheid kan ontstaat. 
Ook dan is er emotie, weliswaar negatieve. 

Vernieuwing 
Een computer kan een klantenrelatie op allerlei 
vlakken personaliseren, maar mensen maken de 
relatie persoonlijk. Machines zijn uitstekend in het 
uitvoeren van routinematig werk, mensen zorgen 
voor vernieuwing. In de toekomst kan het tekenen 
van een standaard huis of appartementsgebouw 
wellicht perfect door een computer worden 
uitgevoerd, maar een nieuw woningconcept 
uitdenken, blijft het talent van de architect. Want 
vernieuwing blijft een typisch menselijk talent, met 
een unieke waarde voor de klantenrelatie. 

Glimlach
Algoritmes worden steeds beter. Hierdoor zijn 
computers sterk in het voorspellen van klanten-
gedrag. Mensen zijn sterk in het verrassen van 
klanten. Computers bevestigen aankopen, bestel-
lingen, fouten en herstellingen. Maar alleen men-
sen kunnen glimlachen om aan te tonen: “ik heb je 
begrepen, hoor.” 
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Techniek en mensen; 1 + 1 = 3

  1 The Second Machine Age, Erik Brynjolfsson en Andrew McAfee, Norton
 2 http://gigaom.com/2012/03/21/quid-structure-data-2012/
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Linker en rechter hersenhelft
Computers evolueren snel. Ze zijn beter in data 
analyse dan mensen. Alle toekomstvoorspellingen 
over computers gaan over rationele denkprocessen 
optimaliseren, maar op het vlak van emotie staat de 
computer nog nergens. Mensen hebben een rechter 
hersenhelft, computers niet. Als mens, medewerker, 
HRM’er, is het belangrijk deze rechterkant sterk 
te ontwikkelen. Want computers zullen de mens 
niet snel verslaan in passie, creativiteit en empathie. 
Er heeft nog geen enkele computer een betere 
computer uitgevonden, is het niet?

Steven van Belleghem 

Rationele elementen = digitale interface Emotionele elementen = human touch

Perfect volgens verwachtingen Verwachtingen overtreffen

Personalisatie Persoonlijk

Routine Vernieuwen

Voorspellen Verrassen

Bevestigen  Glimlachen

Steven van Belleghem is expert op het gebied van 
social media en digitale marketing en houdt zich 
voornamelijk bezig met de invloed van digitalisering 
op mensen en organisaties. Hij schreef onder meer 
de bestseller ‘The Conversation Company’ waarvan 
meer dan 10.000 exemplaren werden verkocht in  
6 maanden. In september 2014 verschijnt zijn nieuwe 
boek ‘When digital becomes human’.

Expert aan het woord
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Onder invloed van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen is de publieke sector en het werk in deze sector de laatste 
jaren sterk veranderd. 72% van de HRM’ers geeft aan dat hun organisatie de afgelopen twee jaar met reorganisaties of 
bezuinigingen te maken heeft gehad en 18% procent verwacht dat dit nog gaat komen. Binnen de overheid, waar 90% te 
maken had met reorganisaties of bezuinigingen en de resterende 10% dit nog verwacht, liggen deze cijfers zelfs nog hoger.

De effecten hiervan zijn voelbaar op de werkvloer. Zo is een kwart van alle 
werkenden bang om z’n baan te verliezen. Binnen de cultuursector en zorg & 
welzijn ligt dit aantal met 1 op de 3 zelfs nog hoger. Tijdens een reorganisatie wordt 
vaak in het personeelsbestand gesneden, waardoor bestaande werkzaamheden 
over een kleinere groep medewerkers moeten worden verdeeld. Mede als 
gevolg hiervan wordt de werkdruk door meer dan de helft van de werkenden in 
de publieke sector momenteel als hoog ervaren. 

Hiërarchie verdwijnt
Naast deze veranderingen, die het werk in de publieke sector beïnvloeden, heeft 
de sector ook sterk te maken met algemene maatschappelijke verschuivingen. 
Zo merkt het overgrote deel van de HRM’ers en werkenden dat klanten 
(burgers, leerlingen, ouders en patiënten) steeds mondiger worden en méér 
verwachten. Dit is waarschijnlijk te verklaren door het feit dat consumenten 
beter geïnformeerd zijn en in staat zijn om zaken zelf uit te zoeken. Een dergelijke 
verschuiving heeft ook invloed op organisatiestructuren. 

Zoals Scholenvereniging Dommelgroep aangeeft: “De leerkracht wordt mondiger 
richting de schoolleider en neemt niet meer (enkel) op basis van hiërarchische 
verhoudingen dingen aan. Hierdoor wordt het vak van schoolleider zwaarder.” 

Goed personeelsbestand krijgen én houden
Aan de HRM’er de taak om, te midden van al deze ontwikkelingen, een kwalitatief 
goed opgebouwd personeelsbestand te krijgen én te houden. De resultaten uit 
dit onderzoek laten zien dat dit personeelsbestand de komende jaren steeds 
vaker zal bestaan uit een combinatie tussen een vaste kern van medewerkers en 
een flexibele schil van externe specialisten. Zoals eerder aangegeven staan de 
meeste HRM’ers hier positief tegenover en ruim 60% is van mening dat flexibele 
arbeid noodzakelijk is voor een goed functionerende arbeidsmarkt. 

Zo ook Samenwerkingsverband OV Bureau Groningen Drenthe: “De ont-
wikkelingen op de arbeidsmarkt versnellen. Een randvoorwaarde om op deze 
ontwikkelingen te anticiperen is de inzet van flexibele medewerkers. Een voorbeeld 
vormen de Scandinavische landen, waar een ander werkregime en andere 
arbeidsbescherming bestaan dan in Nederland. Daar verandert een derde van 
de werkenden in een jaar tijd van baan. Deze mobiliteit is nodig voor een goed 
functionerende arbeidsmarkt en ook van waarde voor een organisatie.” 

Investeren in talent
Het merendeel van de HRM’ers vindt flexibiliteit dus gunstig voor de arbeids-
markt. 
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“Maar”, zegt maatschappelijke netwerkorganisatie Habitat, “er moet bij de inzet 
van flexibele arbeid ook ruimte zijn voor talentontwikkeling in professionele 
netwerken.” 

Daar is tweederde van de HRM’ers het mee eens. Zij vinden dat werkgevers 
meer aandacht moeten schenken aan scholing en kennisontwikkeling en 
carrièrepaden zouden moeten creëren voor flexkrachten. 

Omslag nodig
De meerderheid van de HRM’ers staat positief tegenover flexibele arbeid. 
Echter, slechts een kwart van de HRM’ers is het eens met de stelling ‘Het huidige 
stelsel van vaste contracten is niet meer van deze tijd’. 

Waterschap Peel en Maasvallei licht toe: “Het gaat om de balans tussen een vaste 
groep medewerkers met veel kennis van de organisatie en de flexibele schil. Een 
vast contract geeft een organisatie de mogelijkheid om goede medewerkers, die 
waarde hechten aan zekerheid, voor langere tijd te verbinden aan je organisatie. 
Daarnaast is de maatschappij nog niet ingericht op een stelsel met overwegend 
flexibele contracten. Met name op het gebied van sociale zekerheid en pensioenen 
is er eerst een omslag nodig.” 

De bevinding dat een vaste aanstelling in de huidige maatschappij voor veel 
mensen nog steeds de norm is, vormt de verklaring voor dit ogenschijnlijk 
tegenstrijdige resultaat.

Politiek en maatschappij veranderen
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Zoals eerder beschreven zet flexibilisering van de arbeidsmarkt de komende jaren 
door. Persoonlijk zie ik de flexibilisering van de arbeidsmarkt als een moderne 
manier van kijken naar werk. Net als 60% van de HRM´ers in het onderzoek ben 
ik van mening dat flexibele arbeid noodzakelijk is voor een goed functionerende 
arbeidsmarkt. En net zoals zij vind ik dat de flexibele inzet van medewerkers, net 
als regulier werkgeverschap, goed moet worden vormgegeven.

Initiatieven voor flexibele maatschappij
Het is in ieders belang dat flexibiliteit voor 
organisaties hand in hand gaat met voldoende 
zekerheid en mogelijkheden voor ontplooiing en 
ontwikkeling van medewerkers. Gelukkig kom 
ik de laatste tijd verschillende ontwikkelingen 
tegen die tegemoetkomen aan deze behoeften.  
 
Wet Werk en Zekerheid
De nieuwe Wet Werk en Zekerheid is een grote stap 
in de verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt. 
Het kabinet heeft met de Wet Werk en Zekerheid 
ook de combinatie van flexibiliteit en zekerheid voor 
ogen. De punten die eerder zijn afgesproken in het 
sociaal akkoord en het begrotingsakkoord (2013) 

zijn uitgewerkt in deze wet. Met de Wet Werk en 
Zekerheid worden de regels voor ontslag, WW en 
flexibele arbeid hervormd. Het voornaamste doel 
is om de kracht van de arbeidsmarkt te bevorderen, 
door een betere balans te bereiken tussen vast en 
tijdelijk werk en zo voldoende flexibiliteit in de 
economie te behouden. De wet is aangenomen en 
zal gefaseerd in werking treden vanaf 1 januari 2015.

Hypotheek bij flex
Een van de vaak geuite bezwaren is dat flexwerkers 
lastiger dan mensen in loondienst een hypotheek 
kunnen afsluiten. Veel flexwerkers hebben een 
goed en stabiel inkomen. Van betalingsproblemen 
is bij deze groep niet in sterkere mate sprake dan bij 

medewerkers in loondienst. Ook geldverstrekkers  
zien dit gelukkig in. Zonder vast contract kun- 
nen mensen inmiddels bij verschillende hypotheek- 
verstrekkers terecht voor een hypotheek, ook 
met Nationale Hypotheek Garantie. Hypotheek-
aanbieders maken wel onderscheid tussen een 
hypotheek voor zzp’ers en een hypotheek voor 
mensen met een tijdelijk contract, maar in veel 
gevallen zijn er wel degelijk mogelijkheden. 
Bovendien ontstaan ook andere initiatieven 
om tegemoet te komen aan de groeiende vraag 
naar hypotheken onder mensen met flexibele 
arbeidsovereenkomst, waarbij vooruitzichten op 
werk en doorstroming maatgevend worden. 

Pensioenfonds voor zzp’ers
Zzp-organisaties hebben jaren gelobbyd voor 
de aanpassing van wetten en regels om een zzp-
pensioenfonds mogelijk te maken. Het kabinet 
had al eerder dit jaar toegezegd hieraan mee te 
werken. Momenteel wordt een eigen vrijwillig 
pensioenfonds opgezet speciaal voor zzp’ers, dat 
voor de deelnemers aanzienlijk goedkoper zal zijn 
dan bestaande individuele pensioenproducten voor 
zzp’ers. De regeling kent een flexibele inleg, een 

flexibele uitkering en een flexibele uitkeringsduur 
naar keuze. Jongeren betalen niet mee voor 
ouderen, laagopgeleiden betalen niet mee voor 
hoogopgeleiden, de kosten worden collectief 
gedeeld. Om een zo hoog mogelijk gemiddeld 
rendement te behalen, wordt per leeftijdsgroep een 
fonds (zonder winstoogmerk) gevormd met een 
eigen beleggingsprofiel, gerelateerd aan het risico 
dat bij die groep hoort.

Ontplooiing en ontwikkeling
In de praktijk zien we dat flexwerkers minder 
vaak in aanmerking komen voor scholings- en 
ontwikkelingsaanbod. Om de positie van flex-
krachten op de arbeidsmarkt te versterken, is veel 
meer ontwikkeling en beroepsgerichte scholing nodig. 
Daarom heeft minister Asscher van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid dit jaar een, door de uitzendbranche 
opgesteld, sectorplan goedgekeurd en wordt er 
3 miljoen euro in flexwerkers geïnvesteerd. Het 
sectorplan is gericht op scholing en moet ervoor zorgen 
dat uitzendkrachten makkelijker een nieuwe baan 
krijgen als hun contract afloopt. “In de praktijk blijkt 
dat werkgevers minder vaak tijdelijke werknemers 
opleiden dan vaste krachten”, zegt Asscher. 

Toekomstbestendig
Ik vind het goed om te zien dat er steeds meer 
initiatieven ontstaan om flexibele medewerkers 
zekerheid, ontplooiing en ontwikkeling te kunnen 
bieden. Ik hoop dat dergelijke ontwikkelingen zich 
in de nabije toekomst verder zullen uitbreiden. 
Want alleen met deze initiatieven kan de huidige 
maatschappij, die nu nog vooral gericht is op 
vaste contracten, zich ombuigen tot een flexibel 
ingerichte samenleving die de ‘nieuwe toekomst’ 
vormt.

drs. Monetta Driessen
Personeelswetenschapper en HRM-redacteur

“De inzet van flexibele 
medewerkers moet goed 

worden vormgegeven”

Uitgelicht: flexibiliteit 
en zekerheid hand in hand
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Nederland kampt met een - voor Nederlandse begrippen - torenhoge werkloosheid. 
Wie denkt dat bij een aantrekkende economie het leed snel geleden zal zijn, 
vergist zich schromelijk. Neemt de vraag naar arbeid toe, dan zullen Nederlandse 
werkgevers elkaar weer verdringen aan dezelfde kant van de aanbodvijver. 
Waarbij men zich omtrent de kwaliteit van het arbeidsaanbod elders in de vijver 
niet door feiten laat leiden, maar door visserslatijn.

Ik begrijp die werkgevers goed. Heel mooi, al die 
verhalen over de supermotivatie van mensen met 
een beperking, over de verrijking die met diversiteit 
wordt verkregen, over de schat aan ervaring die 
ouderen meebrengen. Maar als die verhalen niet de 
uitzondering maar de regel betreffen, hoe komt het 
dan dat onder deze categorieën de werkloosheid 
zo hoog én hardnekkig is? En hoe weet ik zeker, 
als werkgever die medewerkers één voor één 
aanneemt, dat tijdens een sollicitatiegesprek zo’n 
uitzondering tegenover mij zit? 

Werkgeven middel, geen doel
In een recent interview voor het magazine ‘Driessen 
PERSoonlijk’1 heb ik betoogd dat voor veruit de 
meeste werkgevers ‘werkgeven’ een middel is, 
geen doel. En in tijden van concurrentie moet dat 
middel onvoorwaardelijk het ondernemersdoel 

dienen, omdat het anders voor de onderneming al 
gauw ‘einde oefening’ is. 

Dat ondernemersdoel is voor die werkgevers het 
creëren van toegevoegde waarde door het leveren 
van goederen en/of diensten. Doet een andere 
ondernemer het beter, dan neemt die het stokje 
over. Want zó werkt concurrentie en wie dat 
niet wil, die moet kartels, marktbescherming en 
prijsbinding toejuichen in plaats van ten strengste 
verbieden en beboeten.
 
De werkgevers die ik zojuist bedoelde, zijn werk-
gevende ondernemers. Zij zijn eerst en vooral 
ondernemer en pas in tweede, derde of vierde 
instantie werkgever. Als samenleving zien we het 
graag andersom (maar willen we óók de voordelen 
van concurrentie!), want van een ondernemer 

die in de eerste plaats werkgever is, kunnen en 
mogen we veel meer verwachten als het gaat om de 
begeleiding van de talrijke werknemers die teveel 
eigen verantwoordelijkheid niet aan kunnen (vooral 
omdat hen dat nooit is geleerd of voorgehouden of 
gestimuleerd - integendeel). 

Werkgeverschap als dienst
‘Mijn’ oplossing (door mij al gepropageerd in 1994 
op een congres van toenmalig uitzendbureau Start) 
is het ‘verzelfstandigen’ van het werkgeverschap. 
Maak van werkgeverschap een professionele 
dienst die ondernemende werkgevers aanbieden 
aan werkgevende ondernemers (let op het 
verschil in woordvolgorde!). Het product van 
die ondernemende werkgevers is up-to-date, 
vakbekwaam arbeidsvermogen, belichaamd in 
gemotiveerde werknemers, die door die onder- 
nemende werkgevers bij werkgevende onder-
nemers worden ingezet. 

Noem het detachering, noem het payrolling, het 
wezenlijke is dat die werknemers bij de onder-
nemende werkgever in dienst zijn en dat die 
ondernemende werkgever zich inspant om hen 
vakbekwaam en gemotiveerd te houden (hen in 
hun eigen verantwoordelijkheid ondersteunt) én 

Werkgeven in tijden van concurrentie

1 Driessen Persoonlijk, 10e jaargang, nummer 2, 2014

Ronald de Leij is directeur van DECP, een stichting 
die organisaties in ontwikkelingslanden ondersteunt 
en versterkt. Tevens is hij adviseur van AWVN, de 
grootste werkgeversorganisatie van Nederland. 
Voorheen was Ronald de Leij directeur sociale 
zaken van VNO-NCW en directielid en CAO-
onderhandelaar van Akzo Nobel Nederland.  
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van werk naar werk brengt zonder hen los te laten. 
Want hún arbeidsvermogen is zijn product en hij 
stáát voor de kwaliteit van dat product. 

Geen hangmat
Is ondernemend werkgeverschap een ‘hangmat’ 
voor werknemers? Beslist niet! Geen werknemer 
kan de eigen verantwoordelijkheid ontlopen, maar 
in het nemen van die verantwoordelijkheid vindt hij 
of zij de ondernemend werkgever wél aan zijn zijde. 
Er is immers een gelijk en onmiddellijk belang: de 
verhuurbaarheid van het arbeidsvermogen van die 
werknemer. 

Natuurlijk mogen werkgevende ondernemers 
in het door mij voorgestane model nog steeds 
zelf werknemers aannemen, maar het is de vraag 
of zij dan nog werknemers kunnen vínden die 
geïnteresseerd zijn in een dienstverband met een 
onderneming bij wie het elke dag ‘einde oefening’ 
kan zijn. Want bij de werkgevend ondernemer 
eindigt met het werk tevens het dienstverband, en 
zal er voor onderhoud steeds te weinig geld zijn. 
Voor de werkgevend ondernemer zijn dat immers 
maar kosten.

Ronald de Leij 
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Conclusie: een flexibele 
opstelling die werkt

“De vraag naar personeel verandert.” Deze korte zin zien we 
vaak terugkomen in artikelen of rapporten die gaan over de 
vraag naar en het aanbod van personeel. Hoewel er niks mis 
is met deze zin, valt het mij op dat hij zich richt op het gevolg 
en niet op de oorzaak. Op basis van onze ervaring bij Driessen 

en de resultaten uit dit onderzoek denk ik dat de oorzaak met bijna dezelfde 
woorden geformuleerd kan worden; de vraag verandert het personeel.

Wat er van organisaties in de publieke sector wordt gevraagd, is de afgelopen jaren aan verandering 
onderhevig geweest. We hebben in deze publicatie al eerder enkele voorbeelden genoemd die hiermee 
samenhangen zoals de herstructurering van de zorg, het herdefiniëren van overheidstaken, digitalisering 
in het onderwijs en de sterke afbouw van subsidie in de cultuursector. Als gevolg hiervan is de vraag naar 
personeel veranderd en dat is een uitdaging voor organisaties - en in het bijzonder voor HRM’ers - in de 
publieke sector. Dat zien we terug in het onderzoeksresultaat dat bijvoorbeeld 1 op de 3 HRM’ers twijfelt 
of zelfs van mening is dat men nu niet de juiste mensen in dienst heeft om de gestelde organisatiedoelen 
te behalen. Daar komt nog bij dat slechts iets meer dan de helft van de organisaties in de publieke sector 
aangeeft makkelijk goed personeel te kunnen vinden. 

Goud in handen
Organisaties hebben dus moeite om hun personeel aan te passen aan de veranderende eisen en omgeving 
waarin zij opereren. Het vormen van het ideale team lijkt soms een bijna onmogelijke uitdaging. Toch 
hebben organisaties met de mensen die dagelijks aan het werk zijn goud in handen, want meer dan 70% 
heeft er zeer bewust voor gekozen om binnen overheid, onderwijs, zorg & welzijn of de cultuursector aan 
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de slag te gaan. Daarbij is meer dan 90% (!) van de werkenden tevreden tot zeer tevreden over 
het werk dat men nu uitoefent. De échte uitdaging is om het enthousiasme en de overtuiging 
waarmee men aan de slag is, zo in te zetten dat zowel medewerkers als de organisatie het beste 
uit zichzelf kunnen halen. Een flexibele opstelling helpt om dit te realiseren.

Brede inzetbaarheid
Een flexibele opstelling biedt bewegingsruimte en dat kunnen zowel de medewerkers als 
organisaties in de publieke sector goed gebruiken. Als we bijvoorbeeld kijken naar de mensen 
die werken in de publieke sector, dan blijkt de voornaamste reden om op zoek te gaan naar 
een nieuwe baan ‘gebrek aan doorgroeimogelijkheden’ of ‘inspiratie’ te zijn. Medewerkers 
hebben het gevoel dat ze ‘vast’ zitten in hun baan. Door mensen een gevarieerder pakket aan 
werkzaamheden te geven, bied je ze de ruimte om zich verder te ontwikkelen en inspiratie op 
te doen op nieuwe terreinen. Daar zijn tal van mogelijkheden voor te bedenken; variërend van 
het opstellen van een persoonlijk plan tot werken met talentenpools of het delen van kennis 
en kunde van medewerkers met andere organisaties in de publieke sector. Door, passend bij 
de persoon, meer variatie in werkzaamheden mogelijk te maken, werkt een medewerker 
aan bredere inzetbaarheid. En daar profiteert de organisatie weer van. Want breder inzetbaar 
betekent in een veranderende omgeving vaak ook beter inzetbaar. 

Netwerkorganisatie 
Een breder inzetbaar personeelsbestand, wil niet zeggen dat een organisatie in staat moet 
zijn om alle vragen en uitdagingen zelf op te lossen. Specifieke kennis, kunde of personele 
ondersteuning kunnen ook tijdelijk toegevoegd worden. Simpel gezegd, organisaties in 
de publieke sector hoeven niet alles op te lossen met hun eigen vaste mensen. De inzet van 
flexibel, tijdelijk personeel biedt hier vaak de oplossing. Gemiddeld genomen blijkt uit ons 
onderzoek dat de ideale verdeling tussen vast en flexibel personeel 70% / 30% is. Want 
organisaties in de publieke sector die klaar zijn voor de toekomst opereren niet in een intern 

gerichte standaard vaste vorm, maar werken als netwerkorganisatie midden in de maatschappij. 
De ambitie en invulling daarvan zien wij dagelijks bij de meer dan 1.000 organisaties in de 
publieke sector waar wij mee werken. Als HRM-dienstverlener maakt Driessen er werk van 
dat deze organisaties, met behulp van nieuwe technologische ontwikkelingen, een flexibele 
opstelling kunnen creëren die werkt, nu en in de toekomst.

drs. Jeroen Driessen
directeur Driessen HRM
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Samen zorgen voor 
een flexibele opstelling 

die werkt, nu en 
in de toekomst
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Mensen maken het verschil, zeker in de publieke sector. Bij Driessen HRM willen 
wij mensen en organisaties in staat stellen om het beste uit zichzelf te halen. Daarbij 
richten wij ons op werkgevers en organisaties, werkenden en werkzoekenden 
en kijken naar de beste kansen voor iedereen. Dat doen wij voor meer dan  
1.000 organisaties en 10.000 medewerkers binnen de overheid, het onderwijs, 
zorg & welzijn en de cultuursector.

Wij bieden professioneel HRM-advies en ondersteuning met een persoonlijke aanpak. Wij brengen 
mens en werk bij elkaar, zorgen voor inzicht en informatie via een heldere administratie en maken HRM-
werkzaamheden eenvoudiger met software die aansluit op de praktijk. Zo helpen wij om dagelijks het 
verschil te maken.

Mensen maken het verschil
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De kracht van Driessen is de combinatie van 
deze domeinen die elkaar versterken en 
samen een unieke meerwaarde bieden voor 
organisaties in de publieke sector.

Software
Efficiënte HRM-processenAdministratie

Informatie en inzicht 
in personeel & salaris

Advies

Werk
Optimale personele

capaciteit

Modern werkgeverschap

Online verbinden

Ontwikkelen e-HRM systeem

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, zijn wij actief 
binnen de domeinen ‘Werk’, ‘Administratie’ en ‘Software’:
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Werk

Goede mensen brengen uw organisatie verder. Wij brengen mens en werk bij elkaar 
en zorgen ervoor dat u de beschikking heeft over een optimale personele capaciteit. Zo 
vinden wij uw flexibele medewerker, een nieuwe collega of een tijdelijke vervanger die 
ervoor zorgt dat het werk door kan gaan. We zijn een steeds grotere werkgever binnen 
de publieke sector. Goed werkgeverschap staat daarbij hoog in ons vaandel, want wij 
vinden dat mensen meer verdienen dan hun salaris.

Werving en selectie  |  Uitzenden en detacheren  |  Payroll  |  Flex- en vervangingspools
Zzp-contractmanagement  |  Marktplaats externe inhuur  |  Mobiliteit  |  Opleidingen

Software
Administratie

Werk

     

Goed werkgeverschap voor 
meer dan 10.000 medewerkers 
Onze flexibele medewerkers kunnen naast de voor ons 
vanzelfsprekende zaken als een helder contract, een correct salaris 
en een goed pensioen gebruik maken van vele extra’s, waaronder:

ü Een divers aanbod aan e-learning opleidingen

ü Korting op (zorg)verzekeringen, producten en dagjes uit via de Driessen Personeelshop

ü Deelname aan diverse medewerkersacties en prijsvragen

ü Bemiddeling bij het vinden van een nieuwe baan, als een medewerker daaraan toe is

ü Persoonsgerichte verzuimbegeleiding door onze eigen consulenten
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Administratie

U wilt erop kunnen vertrouwen dat uw personeels- en salarisadministratie goed is 
geregeld. En nog belangrijker, u wilt dat u inzicht en informatie krijgt speciaal voor uw 
organisatie. Wij helpen u daarbij. Uw mensen ontvangen tijdig het juiste salaris en u 
beschikt over waardevolle managementinformatie die uw organisatie verder brengt.

Personeels- en salarisadministratie  |  Uitkeringsadministratie  |  Interim salarisadvies   

Interim HRM-advies

Software

Werk

Administratie
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Software

Wij maken HRM-werkzaamheden graag eenvoudiger. In het dagelijks werk wilt u niet 
gehinderd worden door arbeidsintensieve processen, maar deze eenvoudig digitaal 
kunnen regelen. De software van Driessen zorgt voor efficiënte HRM-processen. Wij 
ontwikkelen zelf e-HRM software en applicaties die aansluiten op uw wensen en de 
praktijk in de publieke sector.

HRM-kennissysteem RAP  |  GespreksManager  |  VervangingsManager
KennisManager  |  E-learningManager  |  Mijnwerk.nl

Werk

Administratie
Software
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Werk maken van arbeidsmarktoplossingen 
The Solutions Factory brengt mens en werk bij 
elkaar via digitale arbeidsmarktoplossingen op  
maat. De ideale persoon voor een project of 
beschikbare werkplek kan zich zowel binnen 
als buiten de organisatie bevinden. Om deze 
persoon snel te vinden zijn inzicht in persoonlijke 
capaciteiten, kosten en beschikbaarheid nood-
zakelijk. 

The Solutions Factory ondersteunt organisaties 
in de publieke sector met e-HRM software die 

HRM-professionals in staat stelt om intern of 
extern de juiste mens(en) te vinden voor een 
specifieke vacature, project of opdracht. Van 
marktplaats tot mobiliteitscenter en van flexcenter 
tot vacaturecenter. 

Met een veelzijdig team van specialisten op het 
gebied van e-HRM, softwareontwikkeling, support 
en design zorgt The Solutions Factory voor de 
arbeidsmarktoplossing die het beste werkt.

Onze dochterondernemingen
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Medewerkers bewegen
De Mensiumgroep is specialist op het gebied 
van mobiliteit en persoonlijke-, team- en organi-
satieontwikkeling voor de publieke sector. Of het 
nu gaat om een initiatief vanuit de medewerker of 
vanuit de organisatie: de Mensiumgroep heeft alle 
kennis en ervaring in huis om medewerkers in hun 
kracht te zetten en te bewegen over hun eigen-, en 
indien gewenst, organisatiegrenzen.

De Mensiumgroep is een landelijk opererende 
organisatie, met circa 20 ervaren professionals 

en adviseurs. Sinds juli 2014 is de Mensiumgroep 
een dochterorganisatie van Driessen en is de 
dienstverlening volledig geïntegreerd met de 
dienstverlening van Driessen. Het gecombineerde 
dienstverleningsaanbod beslaat het volledige 
HRM-spectrum, van instroom tot doorstroom en 
uitstroom
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Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze publicatie heeft vele 
pagina’s met tabellen en data opgeleverd. Een goede analyse van deze 
resultaten maakt letterlijk en figuurlijk het verhaal. Tijdens deze analyse 
hebben we gezocht naar verbanden en kritisch naar oorzaak en gevolg 
gekeken. Bij de interpretatie van de onderzoeksresultaten zijn ons 
ook enkele zaken opgevallen die vooral een interessant contrast aan 
resultaten laten zien tussen leeftijden en/of tussen mannen en vrouwen. 

Opmerkelijke feiten

De jeugd van tegenwoordig…
…kiest heel bewust voor de publieke 
sector. Uit het onderzoek blijkt dat 
hoe jonger de ondervraagden waren, 
des te bewuster de keuze was om in de 
publieke sector te gaan werken. In de 
leeftijd tot 34 jaar geeft 85% aan daarin 
een bewuste keuze te hebben gemaakt, 
tegenover ‘slechts’ 65% in de leeftijd 
tussen de 55 en 64 jaar.

Vrouwen denken vanuit samen, mannen…
…lijken meer vanuit zichzelf te denken. Dit 
gegeven herkennen we uit eerdere onderzoeken 
die we bij Driessen gedaan hebben en zien we ook 
terug in dit onderzoek. Bijna 40% van de vrouwen 
ziet het gezamenlijk nastreven van een hoger doel 
als een belangrijke reden voor het positieve imago 
van de sector waarin ze werkzaam zijn. Mannen 
vinden het ‘gezamenlijke doel’ een stuk minder 
relevant.

Bang zijn voor je baan …
…is iets dat bij vrouwen veel meer voorkomt dan 
bij mannen. 1 Op de 3 vrouwen is bang om haar 
baan te verliezen. Bij mannen geldt dit slechts voor 
1 op de 6, een behoorlijk verschil. Dit is mogelijk te 
verklaren door het feit dat binnen zorg & welzijn 
veel vrouwen vertegenwoordigd zijn in verpleging 
en verzorging niveau 1 en 2. Juist in die groep vallen 
regelmatig klappen als het gaat om het snijden in 
het personeelsbestand.

Tussen de 35 en 44 sta je onder druk…
…om te presteren! 2 van de 3 werkenden in deze 
leeftijdscategorie geeft aan dagelijks te maken te hebben 
met een gestegen prestatiedruk. Dat is meer dan in de 
andere leeftijdscategorieën. Daarnaast voelen vrouwen over 
het algemeen een grotere prestatiedruk dan mannen. Op 
basis van het onderzoek kunnen we niet verklaren waarom 
werkenden tussen de 35 en 44 of vrouwen een hogere 
prestatiedruk ervaren. Zou het wellicht kunnen dat vrouwen 
‘problemen’ vaak meer bij zichzelf zoeken en mannen vaker 
anderen aanwijzen als oorzaak van een probleem?



Bij Driessen delen wij graag onze kennis met professionals uit de 
publieke sector. Zo organiseren wij regelmatig speciale workshops en 

bijeenkomsten, geven wij ons eigen gratis HRM-magazine Driessen 
PERSoonlijk uit en vindt u altijd het laatste nieuws op: 

www.driessen.nl/goedbekend

Wilt u meer informatie over wat 
Driessen voor u kan betekenen? 

Kijk dan op www.driessen.nl 
of bel 0492 - 50 66 66. 

Wij staan u graag te woord. 

Goed bekend
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Wilt u op de hoogte blijven van het 
laatste HRM-nieuws binnen overheid, 
onderwijs, zorg & welzijn en cultuur? Ga 
dan naar www.driessen.nl/goedbekend en 
abonneer u gratis op de digitale nieuwsbrief 
of ons magazine Driessen PERSoonlijk. 
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Colofon

‘Werk(t) in de publieke sector’ is een uitgave van Driessen HRM. Deze uitgave is met grote zorg samengesteld. 
Desondanks kunnen er geen rechten aan worden ontleend. 

Onderzoek uitgevoerd in samenwerking met TNS Nipo. 

Visie 
drs. Jeroen Driessen
drs. ing. Michaël Munnich

Onderzoeksbureau 
TNS Nipo

Auteurs 
drs. Monetta Driessen (HRM-redacteur)
Yvonne de Jong Msc.
Bas van Leeuwen 

Externe experts 
drs. Wim Davidse
Steven van Belleghem 
Ronald de Leij

Met dank aan 
Wij danken in het bijzonder de medewerkers van de 
volgende organisaties voor hun bijdrage aan deze uitgave: 

- Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
- Dommelgroep
- Gemeente Heerde 
- Gemeente Leeuwarden
- Gemeente Maastricht
- Gemeente Roerdalen 
- Gemeente Venray
- Habitat 
- Hogeschool Van Hall Larenstein 
- OV-bureau Groningen Drenthe
- SG De Rooi Pannen 
- SPO de Liemers 
- Trinitas College 
- Vrije Universiteit
- Waterschap Peel en Maasvallei
- Zorgcentrum St. Jozef en Woonstichting Gendt 
- Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen



68



Helmond
Schootense Dreef 15
5708 HZ Helmond
Postbus 748
5700 AS Helmond
t. 0492 - 50 66 00

info@driessen.nl 
www.driessen.nl 

Locatie Amsterdam
Paulus Potterstraat 28
1071 DA Amsterdam
t. 020 - 219 60 00
amsterdam@driessen.nl 

Locatie Den Haag
Juffrouw Idastraat 19
2513 BE Den Haag
t. 070 - 218 40 00
denhaag@driessen.nl

Locatie Groningen
Ubbo Emmiussingel 21
9711 BB Groningen
t. 050 - 207 00 00
groningen@driessen.nl

Locatie Leeuwarden
Noordvliet 19
8921 GD Leeuwarden
t. 058 - 205 10 00
leeuwarden@driessen.nl 

Locatie Utrecht
Oudegracht 233
3511 NK Utrecht
t. 030 - 209 60 00
utrecht@driessen.nl 
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Driessen HRM
Mensen maken het verschil, zeker in de 
publieke sector. Driessen biedt professioneel 
HRM-advies en ondersteuning met een 
persoonlijke aanpak aan de publieke sector. 
Wij brengen mens en werk bij elkaar, 
zorgen voor inzicht en informatie via een 
heldere administratie en maken HRM-
werkzaamheden eenvoudiger met software 
die aansluit op de praktijk. Zo helpen wij u 
om dagelijks het verschil te maken.

www.driessen.nl


