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‘We gaan voor zekerheid’

Ingeborg is coördinator bij Veluwe Portaal sinds 2009. 
De oprichters waren diverse Veluwse gemeenten en 
werkgeversorganisator VNO-NCW. Insteek was indertijd
de zogenaamde wet Poortwachter. Deze is ingesteld 
om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug
te dringen. Vandaag de dag is Veluwe Portaal een 
belangrijk HR-ontmoetingscentrum voor werkgevers
gericht op arbeidsmobiliteit dat kennis en ervaring
deelt, de leden ontzorgt en kostenbesparing en effi ciency
voor het bedrijf realiseert. Niet in de laatste
plaats wil de organisatie vakmanschap voor de
regio behouden door de duurzame inzetbaarheid
van personeel. 

Veranderingen
Het arbeidslandschap is de laatste tijd enorm veranderd.
Aan de ene kant is er een overschot aan gekwalifi -
ceerd personeel en bij andere beroepen juist weer een 
tekort. Daarbij rukt de vergrijzing op. Ingeborg: ‘Nu de 
economie aantrekt en er zoveel mensen met pensioen
gaan, vallen er toch gaten in menig personeels-
bestand. Sommige beroepen worden overbodig, in 
andere beroepen komt men mensen tekort. Bijvoor-
beeld in de ICT, logistiek, ouderenzorg en vervoer. 
Dat kon ik laatst merken toen er een bedrijf failliet 
ging; werkgevers vochten bij wijze van spreken om de 
chauffeurs, die hebben geen dag zonder werk gezeten’.  

De komende jaren wil Veluwe Portaal werkgevers 
meer dan ooit met elkaar in contact brengen en het on-
derwerp ‘arbeidsmobiliteit’ stevig op de kaart zetten.
Ze wil werknemers stimuleren om mobiel te blijven

Niets in het leven is zeker. Toch wil de coördinator van Veluwe Portaal, Ingeborg Lups-Dijkema deze uitspraak 
nuanceren. Het credo van deze werkgeversorganisatie is dan ook: van baanzekerheid naar werkzekerheid en 
toekomstzekerheid. Baanzekerheid en toekomstzekerheid voor de 26.000 medewerkers die bij de meer dan 
80 aangesloten bedrijven en organisatie werken. ‘Het kan echter niet zo zijn, dat dit altijd bij dezelfde baas is. 
Steeds vaker zie je dat mensen in hun leven meerdere beroepen na elkaar hebben. Ik sluit niet uit dat men in 
de toekomst zelfs twee banen heeft, net als in Amerika’.

Coördinator Ingeborg Lups-Dijkema

en bracht haar snel in contact 
met haar collega’s. ‘Zo krijg je het 
beste beeld van onze organisatie’, 
vindt ze. In eerste instantie deed 
het ‘park’ niet mee met de Week 
van de Arbeidsmobiliteit, maar het 
ging toch overstag. Ester: ‘Tijdens 
ons jubileumjaar hadden we zélf 
de handen vol, dus lieten we dit 
evenement even aan ons voorbij-
gaan. Maar Adri koos ons zélf uit. 
Ze is gemotiveerd en enthousiast 
en dat heeft de doorslag gegeven. 
Overigens staan wij zeer positief 
tegenover dit initiatief van Veluwe 
Portaal’. Zelf heeft ze nog niet aan Portaal’. Zelf heeft ze nog niet aan 
een baanwissel deelgenomen.een baanwissel deelgenomen.
Maar als die kans zich voordoet? Maar als die kans zich voordoet? 
‘Dan wil ik wel eens achter de ‘Dan wil ik wel eens achter de 
schermen van het St Jansdal zieken-schermen van het St Jansdal zieken-
huis kijken’, biecht ze op.

Coördinator Ingeborg Lups-Dijkema over arbeidsmobiliteit 

op de arbeidsmarkt. Dit, omdat werkgevers fl exibel
willen zijn qua aantallen werknemers. De baanwissels
tijdens de Week van de Arbeidsmobiliteit dragen 
daartoe bij. ‘Dat is een goede mogelijkheid om een 
kijkje te nemen in de keuken van een ander. Het 
houdt koudwatervrees om te proeven aan een ander
beroep buiten de deur’. Ingeborg: ‘Er zijn volop 
kansen voor iedereen. Ook mensen van boven de 
50 jaar komen tegenwoordig weer aan de bak’.

‘Stoute schoenen aangetrokken’
Adri Drijver van St Jansdal naar Bouw & Infra ParkAdri Drijver van St Jansdal naar Bouw & Infra Park

Waar een wil is, is een weg
Eigenlijk hoef je dat Adri Drijver, 
trainster bij het St Jansdal Ziekenhuis
in Harderwijk niet te vertellen: ze 
vond het Bouw & Infra Park in de 
Hanzestad een uitdaging en belde 
zélf op voor een eendaagse stage-
plaats. Een onderneming die niet 
eens op de nominatie stond als 
stageplek. Toch kreeg ze het samen 
met Veluwe Portaal voor elkaar om 
er een dag te werken bij de facili-
taire dienst. Adri Drijver: ‘Vorig jaar 
was de directeur van het ziekenhuis,
Albert Arp, ambassadeur van de 
Week van de Arbeidsmobiliteit en 
hij was vol lof over het initiatief. Ik 
dacht: ‘Als die kans nog een keer 
voorbijkomt, dan doe ik mee’. Drijver
oriënteert zich op dit moment op 
de arbeidsmarkt. ‘Dit is toch een 

kans om ergens te gaan kijken waar kans om ergens te gaan kijken waar 
mijn interesse zou kunnen liggen. mijn interesse zou kunnen liggen. 
Ik ben op zoek naar een baan met Ik ben op zoek naar een baan met 
reuring. Nou, dat is er bij het Bouw reuring. Nou, dat is er bij het Bouw 
& Infra Park wel, heb ik ervaren’. & Infra Park wel, heb ik ervaren’. 

Adri constateert dat bij het Bouw & Adri constateert dat bij het Bouw & 
Infra Park klantvriendelijkheid altijd 
op nummer één staat. Dat sprak 
haar ook zo aan bij dit bedrijf. ‘Ik 
heb veel facetten van deze organi-
satie meegekregen en heb de hele 
organisatie doorlopen en ook mee-
gewerkt’. Haar slotconclusie: ‘Bouw 
& Infra Park krijgt van mij een 10+’. 

Overstag
Stagebegeleidster Ester Poelhekken,
manager facilitaire dienstverlening
van het Bouw & Infra Park verwel-
komde de eendaagse stagiaire,

Veluwe Portaal adviseert werk-
gevers bij de ontwikkeling van 
werknemers bij van werk-naar-
werk trajecten. Dat doet ze zeker 
niet met lege handen, want per 
werkgever zijn er subsidies voor 
scholing te krijgen die kunnen 
oplopen tot duizenden euro’s. 
De hoogte van het bedrag is af-
hankelijk van omstandigheden 
en branche. Meer weten? Neem 
contact op met Veluwe Portaal.

Omscholen: 
Nog steeds 
vouchers
te krijgen

Tips voor jouw

‘Elevator pitch’
Ben jij op zoek naar een nieuwe baan? Dan weet je vast dat netwerken 
erg belangrijk is. Minstens zo belangrijk is dat je jezelf goed presenteert 
tijdens het netwerken. Hoe vertel je kort maar krachtig jouw verhaal?

Verkoop jezelf in een paar
seconden!
Door jouw eigen ‘Elevator pitch’! 
Vrij vertaald betekent het ‘verkoop-
praatje-in-de-lift’. In de tijd van een 
ritje met de lift moet je jezelf kun-
nen presenteren. In de pitch vertel 
je kort maar krachtig: wie je bent, je kort maar krachtig: wie je bent, 
wat je te bieden hebt (oplossing), 
wat je toevoegt (voordelen) en wat 
je zoekt. Denk daarbij aan wat de je zoekt. Denk daarbij aan wat de 
ander van jou wil weten en wat 
voor hem of haar interessant is!

Voorbereidingstips
Onderwerpen die je in ieder geval 
moet voorbereiden voor je pitch zijn:

jouw unieke kenmerken (USP’s)
 wat voor jou belangrijk is
 speciale vaardigheden
 studie en opleiding
 werkervaring
 geslaagde projecten
 jouw manier van werken jouw manier van werken
 wat je wilt bereiken. wat je wilt bereiken.

Oefen je pitch voor de spiegel of Oefen je pitch voor de spiegel of 
neem hem op met je telefoon en neem hem op met je telefoon en 

laat hem alvast horen aan een 
goede vriend of vriendin. Zo ben 
je goed voorbereid! 

Aan de slag!
Enthousiast geworden om aan je Enthousiast geworden om aan je 
‘Elevator pitch’ te beginnen? Het ‘Elevator pitch’ te beginnen? Het 
gaat je zeker helpen bij het pre-gaat je zeker helpen bij het pre-
senteren van jezelf. Of dat nu op senteren van jezelf. Of dat nu op 
een netwerkbijeenkomst, bij een een netwerkbijeenkomst, bij een 
sollicitatie, een verjaardag of in 
de sportschool is! Kun jij wel wat 
hulp gebruiken in je zoektocht 
naar een baan? Ga naar www.
perspectief.eu/ik-zoek-een-baan.

Clarinda Mauritz van Perspectief Groep

Baanwissel Bouw & Infrapark,
links Ester Poelhekken en rechts Adri Drijver

Interview

ArbeidsmobiliteitArbeidsmobiliteit



Geanimeerde
HR-netwerkbijeenkomst 
over concurrentiebeding
Rond de 35 personen waren aanwezig tijdens de HR-netwerkbijeenkomst
over concurrentiebeding, verzorgd door Marree en Dijxhoorn Advocaten
op donderdag 6 oktober. Ariënne Inden, Myrthe van den Heuvel en 
Maaike Hilhorst gingen in op de (on)mogelijkheden en valkuilen van een
concurrentiebeding in arbeidscontracten. Het opnemen van een dergelijk
beding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is sinds de invoering
van de WZZ gebonden aan een uitvoerige motivering, die zwaar weegt.
Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd is een dergelijke motivering
niet nodig. De bijeenkomst vond plaats in de sfeervolle Lukaskerk
van GGz Centraal op het terrein van Veldwijk.

Tips & trucs

Het antwoord op die vraag wekt bij
haar gerede twijfel, die nog niet 
geheel is weggenomen. Wel heeft 
het haar tot nadenken aangezet. ‘Ik 
doe nu iets anders dan waarvoor
ik ben opgeleid… aan de andere 
kant: ik heb nu een job die door 
alle omstandigheden heel goed bij 
mij past’. Niettemin heeft de baan-
wissel een aantal ‘tips en trucs’ 
opgeleverd die Sanne ook bij haar 
huidige werk kan gebruiken. ‘Bij 
de Rabo werken ze heel gestructu-de Rabo werken ze heel gestructu-
reerd, net als bij ons, maar er zijn reerd, net als bij ons, maar er zijn 
accentverschillen’. Naar aanleiding accentverschillen’. Naar aanleiding 
van de baanwissel staat het onder-van de baanwissel staat het onder-
werp ‘mobiliteit’ nog niet boven werp ‘mobiliteit’ nog niet boven 
aan haar verlanglijstje. En wat aan haar verlanglijstje. En wat 
meer is: ze denkt er hard over na meer is: ze denkt er hard over na 
om meer cursussen te gaan doen, 
maar dan op haar huidige vakge-
bied. ‘Met het oog op de toekomst’.

Begeleider
De andere kant van de baanwissel
is Angelique Spanhaak, directie-

Sanne Vedder van B&C Raamdecoratie viel niet met haar neus in de boter, maar in de taart. Want gelijk al bij 
haar binnenkomst bij de Rabobank Noord Veluwe mocht ze deze lekkernij verorberen omdat er iemand jarig 
was. Een mooi begin van een enerverende dag, die overigens al twee jaar bij haar in het verschiet lag. Sanne: 
‘Ik wilde al twee jaar tijdens de Week van de Arbeidsmobiliteit een baanwissel, maar daar kwam telkens iets 
tussen. Ik ben opgeleid tot directiesecretaresse maar ben nu HR-medewerkster. Mijn vraag was daarom; kan 
ik nog iets met mijn opleiding doen of niet?’

secretaresse bij de Rabo Noord 
Veluwe, wier plaats Sanne voor 
een dagje innam. Spanhaak vond 
die ruil soms wel lastig omdat die ruil soms wel lastig omdat 
een bank met veel vertrouwelijke een bank met veel vertrouwelijke 
gegevens werkt. ‘Maar het is ook gegevens werkt. ‘Maar het is ook 
leuk om iemand te begeleiden. Het leuk om iemand te begeleiden. Het 
is inspirerend als iemand andersis inspirerend als iemand anders
belangstelling heeft voor jouw belangstelling heeft voor jouw 
werkzaamheden. Die aandacht leidtwerkzaamheden. Die aandacht leidt

Sanne Vedder B&C Raamdecoratie naar Rabobank Noord Veluwe

ook tot een wisselwerking; het
delen van inzichten. Dat is op 
zo’n dag zeker een toegevoegde 
waarde’. Zelf heeft ze dit jaar geen 
baanwissel gedaan, daar was 
geen tijd voor. Het fenomeen zelf 
beleefde ze vorig jaar. ‘Je ontdekt 
dat er meer is dan je eigen baan; 
elke ervaring is leerzaam, op welke
manier dan ook’, besluit ze. 

‘Inzicht delen meest belangrijk’

Als het om baanwissels gaat slaat 
de bank behoorlijk op de commu-
nicatieve trommel. Dit met inzet 
van het intranet, Yammer en via de
menselijke factor: de teamleiders 
c.q. managers. Dat leidt lang niet 
altijd tot een stoet van baanwis-
selaars, want vaak gaat het bij een 
bank om privacygevoelige infor-
matie. ‘Managers staan daar zeker 
voor open als medewerkers elders 
een dagje stage lopen. Binnen de 
bank zijn er vaak en veel events en
daarmee overvolle agenda’s. Werk 
gerelateerde onderwerpen preva-
leren dan boven de eigen ontwik-
keling. Overigens is dit natuurlijk 
wel een punt van aandacht’, aldus
de HR-assistent. Stage lopen bij de
bank is ook niet altijd mogelijk,

Al jarenlang is de Rabobank Noord Veluwe een enthousiast deelnemer aan de Week van de Arbeidsmobiliteit 
en bijkans hofl everancier van kandidaten. De reden volgens HR-assistent Klaas-Pieter Maas is ‘dat het altijd 
positief is en altijd vragen oplevert. Daar doe je het voor’. Maas kenschetst de baanwissels als het creëren van 
‘awareness’. ‘En daar draagt de Rabobank graag toe bij’, luidt zijn ervaring.  

omdat men veel werkt met ver-
trouwelijke informatie.

Stimuleren
Het kijken in de keuken van een ander
wil de Rabobank graag stimuleren. 
Het levert altijd inzichten op. Mee-
lopen met iemand die een totaal 
andere functie heeft, vindt men bij 
de bank inspirerend. Klaas-Pieter 
maakt daarbij een belangrijke kant-
tekening: ‘Denk bij een baanwissel 
vooral niet te zeer aan een bepaal-
de functie, trek het breder. Het gaat 
om het delen van inzichten en er 
achter te komen wat je werkelijk
wilt’. De HR-assistent vindt dan ook
dat baanwisselaars zich niet moeten
concentreren op de functie maar op 
de competenties die daaraan zijn

HR-assistent Klaas-Pieter Maas Rabobank Noord Veluwe over baanwissels

Leren en ervaren
Ter ere van de Week van de Arbeidsmobiliteit hield Veluwe Portaal een 
gevarieerde workshopdag bij Proson in Ermelo. Het ging om negen
workshops, verzorgd door werknemers, werkgevers en HR-professionals.
Ook een tweedaagse workshop voor zorgmedewerksters maakte hier 
deel van uit. Proson is een bijzondere werkvoorziening die als enige
in Nederland een categorale functie heeft: speciaal voor mensen
met een visuele beperking. Bij ongeveer de helft van de mede-
werkers is dat het geval. Andere medewerkers van Proson hebben
cognitieve, psychosociale of psychiatrische beperkingen. De participanten
brachten de volgende onderwerpen voor het voetlicht: 

Gelderse Sport Federatie: Gezonde Leefstijl
Landstede: Persoonlijke Elevator Pitch
GGz Centraal: Solliciteren, het is net werken!
Perspectief Groep: Wat past bij mij en wat niet, via DISC
Bewegen werkt!: Praktijkvoorbeeld
OMVR: Een jaar na WWZ
Hogeschool Windesheim: Heb jij het stuur van je loopbaan in de hand?
Staatvandienst: Cv-check 
BranchePool Zorg: Check! Zit jij nog op je plek?

De deelnemers vonden het een geslaagde dag die onder andere als 
boeiend, vernieuwend, nuttig, leerzaam en inspirerend zijn ervaren. 

Dubbel bezoek bij Broad
Zorggroep Noordwest-Veluwe en Rabobank

‘Interessante meeloopmiddag bij openhartig @Broadcomm gisteren’. Aldus een spontane tweet van Erik Gosker,
medewerker communicatie van de Zorggroep Noordwest-Veluwe te Harderwijk. Samen met Rabobank-mede-
werkster Bedrijvendesk Daniëlla Ezerman was hij te gast bij Broad Communications Company in Harderwijk. 
Dit in het kader van de Week van de Arbeidsmobiliteit. Hun doel: eens ervaren wat een creative director bij 
een reclamebureau doet. Bij Broad zijn dat Jaap van Dam en Dick W.A. Maes Broekema. 

Het bezoek startte met een weder-
zijdse kennismaking, maar al gauw
ging het over ‘Het Vak’. De interesse
van Daniëlla komt voort vanuit haar 
hobbymatige interesse voor de
branche en Erik heeft naast zijn werk
als communicator bij de Zorggroep 
ook nog een bureau in contentmar-
keting. Een enerverend gesprek over 
communicatie kon niet uitblijven.
Aan de hand van voorbeelden en 
cases werd de taak van de creative 

Geanimeerd
Stagebegeleider Dick W.A. Maes 
Broekema vindt de belangstelling
voor zijn bedrijf altijd weer inspi-
rerend. Het is het derde jaar dat
Broad aan de Week van de Arbeids-
mobiliteit meedoet. ‘Ons bedrijf kent
natuurlijk heel wat aspecten die je
bij een ander bureau niet tegen-
komt: reclame, public relations, web
en fi lm onder één dak. Die inte-
gratie van deze middelen is altijd
weer onderwerp van gesprek bij
onze stagiairs, ook nu weer. Het
waren geanimeerde gesprekken 
met twee mensen die best wel veel
van ons vak afwisten. Fijne discus-
sies, waar we zelf ook heel veel
van leren’.

director steeds duidelijker. Het duo 
bezocht ook nog de studio, sprak met 
de traffi c manager en twee van de 
vier studiomedewerkers. Daniëlle
over het bezoek: ‘Het is een heel 
aparte wereld, totaal niet te verge-
lijken met het bankwezen. Wellicht 
iets voor een carrièreswitch, want 
de tijd dat we ons hele leven bij 
dezelfde baas bleven, ligt toch wel 
achter ons. Het is interessant om 
op deze manier kennis te maken
met een bedrijf dat dit vak op pro-
fessioneel niveau uitvoert en zo 
te weten te komen wat er van je 
wordt verwacht als je een carrière-
switch zou maken’. Erik Gosker: ‘Ik 
werk bij de Zorggroep weliswaar 
in een team, maar in mijn bedrijf 
werk ik alleen. Een hele leerzame 
ervaring hoe het toegaat bij een 
groter bureau waar mensen inten-
sief met elkaar samen werken’. 

Workshopdag bij Proson:

Baanwissel Rabobank NV, boven Sanne Vedder en onder Angelique Spanhaak

Klaas-Pieter Maas

verbonden. Enigszins fi losofi sch be-
sluit hij met: ‘De wereld is altijd
in beweging. Zorg ervoor dat je zelf
ook in beweging blijft’. 

V.l.n.r.: Jaap van Dam, Daniëlla Ezerman en Erik Gosker

Interview



‘Verbinden, geeft energie’

Het fenomeen ‘verbinden’ is Joost 
op het lijf geschreven. In feite 
doet hij dat de hele dag. Niet
alleen binnen zijn werkveld in de 
automotive, maar ook daarbuiten.
‘In mijn ontmoetingen met mensen
en organisaties geeft het energie
om verbindingen te maken. Dat
inspireert me geweldig, omdat het
meestal om verbindingen gaat die
toegevoegde waarde blijken te
hebben’. Fraanje is niet te beroerd
om over zijn eigen grenzen heen te 
kijken. Naar aanleiding van de Week
van de Arbeidsmobiliteit gaat hij,
zoals gemeld, op stage in een zorg-
organisatie. ‘Het wordt een een-
daagse stage bij de Zorggroep
Noordwest-Veluwe. Lijkt me heel
leerzaam, want het is toch een tak
van sport waar ik graag eens van
binnenuitmeer inzicht zou willen
krijgen.’ 

Attitude
Als het over arbeidsmobiliteit gaat 
dan heeft Fraanje daar in de loop 
van zijn carrière ervaring opgedaan
op verschillende gebieden. ‘De 
onderneming waar ik voor werk 
telt ca. 1100 medewerkers en dat 
betekent dat er tussen onze vesti-
gingen ook arbeidsmobiliteit kan 
bestaan. Bijvoorbeeld als een mede-
werker bij de ene vestiging beter
tot zijn recht komt dan bij de andere.
Verder hebben wij veel stagiairs, 
zowel vmbo, mbo, hbo als ook wo.
Ook hier zie je vaak dat de Veluwe-
naren werkers zijn die een opvallend
goede attitude hebben. We maken

‘Een prachtige regio, met een fantastisch arbeidsethos, waardoor bedrijven uit dit gebied door het hele land 
werken. Een regio met mooie ondernemingen, waaronder heel krachtige familiebedrijven. Een regio die in 
mijn ogen een mooie positionering verdient. Daarom is ook gekozen voor de term ‘De Diamant van Midden 
Nederland’, omdat het een deel van Nederland is met zoveel interessante facetten. Keiharde kernwaarden 
met verschillende facetten’. Dit zegt Joost Fraanje, die op verzoek van Veluwe Portaal een dag aan de gang 
gaat bij een ander bedrijf: Zorggroep Noordwest-Veluwe.

ook gebruik van arbeidsmobiliteit
buiten ons bedrijf. Toen er recen-
telijk een groot Veluws familie-
bedrijf beëindigd moest worden
hebben we gesprekken gevoerd met
enkele van hun medewerkers om
te zien of zij bij ons vacatures
konden invullen’. 

Mobiliteit
Wat mobiliteit betreft, meent 
Fraanje dat Veluwe Portaal mooi 
aansluit bij de Diamant van Midden 
Nederland. ‘Het is een portaal waar 
niet alleen werkgevers van profi -
teren, maar juist ook werknemers. 
Daarmee heeft de organisatie als 
Veluwse speler een sterk winstpunt
te pakken’. De Diamant van Midden
Nederland wil het vestigingsklimaat,
innovatie en de aansluiting van 
onderwijs op arbeidsmarkt op de
Noord-Veluwe bevorderen. Dan gaat 

het ook over de doorstroming van de
A28 en het in het voorjaar geopende
Innovatiehuis De Diamant Fraanje:
We zijn een sterke regio, door 
krachtenbundeling vanuit de over-
heid, onderwijs en ondernemingen
kunnen wij onze regionale economie
versterken. Je bent alleen toekomst-
bestendig als je samen optrekt’. 

Joost Fraanje is één van de bestuur-
ders van de Harderwijkse Uitdaging,
voorzitter en medeoprichter van
De Diamant van Midden Nederland,
vicevoorzitter van de Maatschappij
van Handel en Nijverheid en is ook
nog betrokken bij een paar andere
besturen. Ook is hij kerkelijk actief
en organiseert bezinningsavonden.
En... vooral is hij iemand die met
een blik ‘van buiten’ de regio Noord-
Veluwe enthousiast en positief
kritisch volgt.

De Modelovereenkomst in de praktijk:

Hoe nu verder?

Zekerheid pas achteraf
Tot 1 mei 2016 kon een zzp’er bij Tot 1 mei 2016 kon een zzp’er bij 
de Belastingdienst een VAR vragende Belastingdienst een VAR vragen
indien hij werkzaam was alsindien hij werkzaam was als
ondernemer. De zzp’er diende bij ondernemer. De zzp’er diende bij 
aanvang van een opdracht aan de aanvang van een opdracht aan de 
opdrachtgever te laten zien dat hij opdrachtgever te laten zien dat hij opdrachtgever te laten zien dat hij 
beschikte over een geldige VAR. De beschikte over een geldige VAR. De beschikte over een geldige VAR. De 
Belastingdienst ging er vervolgens Belastingdienst ging er vervolgens Belastingdienst ging er vervolgens 
vanuit (‘fi ctie’) dat er geen sprake vanuit (‘fi ctie’) dat er geen sprake vanuit (‘fi ctie’) dat er geen sprake 
was van een arbeidsovereenkomst was van een arbeidsovereenkomst was van een arbeidsovereenkomst 
als de zzp’er beschikte over eenals de zzp’er beschikte over een
geldige VAR en dat de opdrachtgevergeldige VAR en dat de opdrachtgever
dus geen loonheffi ngen diende in dus geen loonheffi ngen diende in 
te houden en af te dragen. Dezete houden en af te dragen. Deze
zekerheid, het niet hoeven inhoudenzekerheid, het niet hoeven inhouden
en afdragen van loonheffi ngen, kanen afdragen van loonheffi ngen, kan
een opdrachtgever onder de Wet een opdrachtgever onder de Wet 
DBA verkrijgen door met een goed-DBA verkrijgen door met een goed-
gekeurde Modelovereenkomst tegekeurde Modelovereenkomst te
werken. Het gebruik van een 
Modelovereenkomst geeft echter 
geen 100% zekerheid. De Belasting-
dienst behoudt zich het recht voor 
om de opdrachtgever met een 
naheffi ng te confronteren indien 

De afgelopen jaren is het aantal zzp’ers in ons land aanzienlijk gestegen. 
Voor opdrachtgevers zijn zzp’ers interessant omdat het arbeidsrecht ze niet 
beschermt en cao’s niet van toepassing zijn. Veel zzp’ers blijken in de praktijkbeschermt en cao’s niet van toepassing zijn. Veel zzp’ers blijken in de praktijk
echter helemaal geen zelfstandige te zijn. De Wet DBA heeft tot doel om echter helemaal geen zelfstandige te zijn. De Wet DBA heeft tot doel om echter helemaal geen zelfstandige te zijn. De Wet DBA heeft tot doel om 
deze schijnzelfstandigheid tegen te gaan. In dit kader is onder andere deze schijnzelfstandigheid tegen te gaan. In dit kader is onder andere deze schijnzelfstandigheid tegen te gaan. In dit kader is onder andere 
de VAR (‘Verklaring ArbeidsRelatie’) vervangen door de Modelovereen-de VAR (‘Verklaring ArbeidsRelatie’) vervangen door de Modelovereen-de VAR (‘Verklaring ArbeidsRelatie’) vervangen door de Modelovereen-
komst die opdrachtgevers ook zelf ter goedkeuring kunnen voorleggen komst die opdrachtgevers ook zelf ter goedkeuring kunnen voorleggen komst die opdrachtgevers ook zelf ter goedkeuring kunnen voorleggen 
aan de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft onlangs de door Marree aan de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft onlangs de door Marree aan de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft onlangs de door Marree 
en Dijxhoorn Advocaten voorgelegde Modelovereenkomst goedgekeurd. en Dijxhoorn Advocaten voorgelegde Modelovereenkomst goedgekeurd. en Dijxhoorn Advocaten voorgelegde Modelovereenkomst goedgekeurd. 

blijkt dat de praktijk niet (meer) blijkt dat de praktijk niet (meer) 
aansluit bij de inhoud van de goed-
gekeurde Modelovereenkomst. In gekeurde Modelovereenkomst. In 
dat geval is feitelijk sprake van een dat geval is feitelijk sprake van een 
arbeidsovereenkomst waardoor de arbeidsovereenkomst waardoor de 
opdrachtgever alsnog de loonhef-opdrachtgever alsnog de loonhef-
fi ngen moet afdragen. Waar de VAR fi ngen moet afdragen. Waar de VAR 
op voorhand zekerheid gaf, heeft op voorhand zekerheid gaf, heeft op voorhand zekerheid gaf, heeft 
de opdrachtgever deze zekerheid de opdrachtgever deze zekerheid de opdrachtgever deze zekerheid 
onder de Wet DBA pas achteraf. onder de Wet DBA pas achteraf. onder de Wet DBA pas achteraf. 

Opdrachtgevers zijn bang voor Opdrachtgevers zijn bang voor Opdrachtgevers zijn bang voor 
onaangename verrassingen en zijn onaangename verrassingen en zijn onaangename verrassingen en zijn 
huiverig om zzp’ers in te (blijven) huiverig om zzp’ers in te (blijven) 
huren. Door deze terughoudendheid huren. Door deze terughoudendheid huren. Door deze terughoudendheid 
verliezen zzp’ers hun opdrachtenverliezen zzp’ers hun opdrachtenverliezen zzp’ers hun opdrachten
of kunnen zij deze enkel blijven of kunnen zij deze enkel blijven 
doen als ze bereid zijn zich in te doen als ze bereid zijn zich in te 
schrijven bij een uitzendbureau, een schrijven bij een uitzendbureau, een 
overeenkomst aan te gaan met een 

payroll bedrijf of door tijdelijk bij de 
opdrachtgever in dienst te treden. 

Modelovereenkomst
Inmiddels heeft de Belastingdienst
een aantal goedgekeurde Model-
overeenkomsten gepubliceerd. 
Deze Modelovereenkomsten be-
vatten geel gearceerde bepalingen 
die moeten blijven staan om te 
kunnen spreken van een goedge-kunnen spreken van een goedge-
keurde Modelovereenkomst. Voor keurde Modelovereenkomst. Voor 
het overige is weinig geregeld. het overige is weinig geregeld. 
Denk hierbij aan het tarief per uur Denk hierbij aan het tarief per uur 
of opdracht, de intellectuele eigen-of opdracht, de intellectuele eigen-
domsrechten, aansprakelijkheid en domsrechten, aansprakelijkheid en 
hoe om te gaan met een mogelijke hoe om te gaan met een mogelijke 
naheffi ng of boete van de Belas-naheffi ng of boete van de Belas-
tingdienst. Het is dus van belang tingdienst. Het is dus van belang 
een goedgekeurde Modelover-een goedgekeurde Modelover-een goedgekeurde Modelover-
eenkomst aan te vullen omdat eenkomst aan te vullen omdat eenkomst aan te vullen omdat 
het Model van de Belastingdienst het Model van de Belastingdienst 
slechts minimale kaders schetst. slechts minimale kaders schetst. 

Hoe nu verder?
Tot 1 mei 2017 geldt een overgangs-Tot 1 mei 2017 geldt een overgangs-
termijn waarbinnen de Belasting-termijn waarbinnen de Belasting-
dienst niet zal handhaven, tenzij dienst niet zal handhaven, tenzij 
sprake is van misbruik. Na 1 mei sprake is van misbruik. Na 1 mei 
2017 zijn opdrachtgevers mede-2017 zijn opdrachtgevers mede-
verantwoordelijk en aansprakelijk verantwoordelijk en aansprakelijk 
voor de beoordeling van de arbeids-voor de beoordeling van de arbeids-
overeenkomst. Het is verstandig overeenkomst. Het is verstandig 
om bij het inzetten van zzp’ersom bij het inzetten van zzp’ers
gebruik te maken van een goedge-gebruik te maken van een goedge-
keurde en aangevulde Modelover-keurde en aangevulde Modelover-
eenkomst. Heeft u vragen of wilt u
onze Modelovereenkomst afnemen?
Stuur dan een e-mail naar
a.inden@mend.nl of neem contact
op via 033 422 1933.

Inspelen op transitieprocessen en de (verlies)gevolgen 
De grootste transities in de zorg zijn inmiddels achter de rug. Een
onrustige periode, waarin veel taken en teams veranderd zijn. Hoe 
gaan we om met deze veranderingen? Komt het werkplezier nog terug
nu collega’s noodgedwongen ontslagen zijn? Voor leidinggevenden
is het lastig om met deze omstandigheden om te gaan. Er geen 
aandacht aan besteden kan effect hebben op de werkvloer. In de 
driedaagse leergang ‘Omgaan met verlies’ van Windesheim leren
we je hoe je medewerkers en collega’s kunt begeleiden in zo’n proces
en hoe je kunt omgaan met verlieservaringen op de werkvloer.
Meer informatie leest u op windesheim.nl/werk-en-studie.

Inspelen op

transitieprocessen

en de (verlies)gevolgen

‘Ouderenpsychiatrie
heeft de toekomst’
Toen Fokke Post, hoofd bedrijfs-
voering bij Centrum voor Ouderen-
psychiatrie GGz Centraal, werd ge-
vraagd om iemand te begeleiden
tijdens een baanwissel van de 
‘Week van de Arbeidsmobiliteit’ 
hoefde hij niet na te denken. Laat 
maar komen! Fokke begon met de
introductie over wat de ouderen-
psychiatrie allemaal te bieden 
heeft. Hieruit bleek al dat het
zoveel meer omvat, dan wat men 
aanvankelijk dacht te weten over 
ouderenpsychiatrie. Lichamelijke 
en psychiatrische zorg loopt veelal 
door elkaar heen. Als
afsluiting is er een 
kleine rondleiding 
over de afdeling ge-
weest.

Interview

Joost Fraanje

‘Naast het feit dat de ‘Week van de Arbeidsmobiliteit’ een mooi initiatief
is, is het fi jn om te zien dat men er ook echt gebruik van maakt. Wat 
mij vooral enthousiasmeert is wanneer iemand zelfrefl ectie heeft en 
dat men dan ook nog eens laat zien dat hij vooruit denkt’, aldus Fokke. 
‘Dan kan ik deze persoon ook echt laten zien wat wij te bieden hebben
en wat het vak inhoudt.’ En of Fokke dit gedaan heeft. Met veel
enthousiasme voor zijn beroep, vakgebied en met respect naar de
patiënten toe vertelt hij ronduit. ‘Onder andere door dit soort momenten 
krijg ik veel energie en zou het graag vaker doen, zeker wanneer iemand 
echt geïntrigeerd is en het juiste gevoel en respect heeft voor het vak.’ 

Ouderenpsychiatrie heeft de toekomst
Ouderen en toekomst in dezelfde zin. Ja, want de ouderenpsychiatrie
heeft de toekomst. Wat wordt hier eigenlijk mee bedoeld? Fokke: 
‘De Nederlandse bevolking vergrijst en wordt steeds ouder (dubbele 
vergrijzing). Verzorging wordt ook steeds meer en meer bij de mensen 
thuis opgepakt. Daarentegen zullen er ook altijd mensen blijven die 
niet meer (tijdelijk) thuis kunnen wonen. Hiervoor blijft (permanente) 
opvang noodzakelijk. Ook komt er door allerlei ontwikkelingen steeds 
meer gespecialiseerde psychiatrie. Er heerst duidelijk een spannings-
veld tussen toenemende ambulantisering (zorg vanuit huis) en de vraag 
‘heb ik straks nog een bed in de kliniek als ik hem echt nodig heb’.’

Naast zijn werk bij GGz Centraal geeft Fokke ook gastlessen bij ROC
Landstede. Hij doceert vakken zoals ‘verpleegkundige’, ‘ouderen-
psychiatrie’ en ‘ethische dilemma’s’.
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Baanwissel biedt Perspectief
Voor Patricia Simon gaat er op
de dag van de baanwissel bij
Perspectief een wens in vervulling;
al eerder solliciteerde deze bij de 
Rabobank boventallige mede-
werkster bij dit bedrijf. Ze kreeg 
de baan niet, maar via de
baanwissel bracht ze er dan toch 
een dagje door. De baanwissel
kwam dus als geroepen; een kans 
om toch even binnen de poorten
van het bedrijf te ervaren wat een
secretaresse doet. Haar begeleidster
is secretaresse Mandy Teunissen 
van Perspectief die haar haarfi jn 
uitlegt wat er op zo’n dag wordt 
verlangd. Patricia Simon heeft er 
op voorhand al zin in: ‘De missie 
en visie van dit bedrijf spreken 
mij enorm aan. Toen deze baan-
wissel voorbijkwam, heb ik die 
met beide handen aangegrepen’. 

Perspectief is van menig bedrijf déPerspectief is van menig bedrijf dé
partner op het gebied van preventie,partner op het gebied van preventie,
verzuim, arbeidsmobiliteit en duur-verzuim, arbeidsmobiliteit en duur-
zame inzetbaarheid. Haar kantoren zame inzetbaarheid. Haar kantoren 
en spreekuurlocaties zijn verspreid en spreekuurlocaties zijn verspreid 
over het hele land. De organisatie over het hele land. De organisatie 
werkt met vaste contactpersonen werkt met vaste contactpersonen 
en beschikt over een innovatief en beschikt over een innovatief 
verzuimmanagementsysteem. Het verzuimmanagementsysteem. Het 
bedrijf, aldus de website, helptbedrijf, aldus de website, helpt
aldus niet alleen de cliënt op weg, aldus niet alleen de cliënt op weg, 
maar maakt ook de organisatiemaar maakt ook de organisatie
beter. Kortom: een organisatie diebeter. Kortom: een organisatie die
Patricia Simon wel ziet zitten.
‘Een baanwissel die heel leerzaam 
is’ luidt de conclusie van de vrouw 
die zelf boventalligheid verkoos 
bij de bank. Een dappere keuze, 

die echter ook ruimte biedt voor 
een andere carrière. ‘Ik ben nu op 
zoek naar een functie waarbij de 
competenties liggen op plannen, 
organiseren en klantcontact. En 
dat het liefst in een dynamische 
omgeving. Ik denk niet zozeer aan 
een bepaalde functie, maar aan 
een beroep waarin deze zaken 
tot hun recht komen’. Overigens 
deed Patricia nóg een baanwissel, 
bij huurdersorganisatie UWOON in 
Harderwijk. ‘Dit onder het motto. 
wie niet waagt’...’, aldus Patricia.

Spannend
De vrouw met wie Patricia van baan 
wisselde voor een dagje is Mandy 
Teunissen. Die vond het maar wat 
spannend om de baanwisselaarster
te begeleiden. ‘Het duurt maar 
kort, en dan is het wel belang-

rijk dat je gelijk een klik hebt met
iemand. Dat was tussen mij en
Patricia zeker het geval!’ Voor Mandy
komt daar nog wat bij: ‘Onze 
organisatie is er om te helpen
en om inzicht te geven, daar staan 
we voor. Ik ben er trots op dat ik 
dat een dagje mocht uitdragen…’

‘Kernwaarden verbinding en 
openheid leiden tot succes’

Mariska Foppen stagiaire HR Perspectief over baanwissel

Perspectief is al jarenlang een vaste
klant bij Veluwe Portaal als het
om baanwissels gaat. Ze is boven-
dien een Portaal Professional van
deze organisatie. Vandaar dat
Perspectief deelname aan de 
baanwissels zeer belangrijk vindt, 
aldus stagiaire HR, Mariska Foppen.
‘We vinden het prettig dat mensen
écht zijn geïnteresseerd in wat we 
doen en uitdragen en we zijn er 
trots op dat er telkens weer mensen
zijn die bij ons een baanwissel 
komen doen’. Dit enthousiasme 
van Perspectief vloeit voort uit 

de open cultuur van het bedrijf, 
die men ook wil uitstralen. ‘Daar 
hoort arbeidsmobiliteit bij en dan 
is het prachtig dat je iemand een 
kans kunt bieden om ervaringen 
te delen. We streven dus hetzelfde
doel na als Veluwe Portaal’. 

Een extra argument om aan de 
baanwissels mee te doen heeft te 
maken met de kernwaarden van 
Perspectief. ‘Die houden onder
meer in dat wij alleen succesvol
kunnen zijn als we een band 
hebben met onze klanten, hun 
werknemers en onszelf. Die ver-
binding behoort zichtbaar te zijn 
en aan te sluiten bij de verwach-
tingen van iemand anders. Die
feedback op ons eigen handelen 
helpt ons om onbevooroordeeld 
perspectief te bieden en richting-
gevend te zijn’, aldus Mariska. Ze 
voegt eraan toe dat de baanwissels
een inspiratiebron voor de orga-
nisatie en de medewerkers zijn. 
‘Je krijgt er veel voor terug…
over verbinding gesproken!’. 

‘Gras niet altijd groener’
Een baanwissel leidt lang niet altijd
tot het verlangen naar een andere 
job. Dat is de ervaring van HR-
adviseur Stephan Paternotte van 
B&C Raamdecoratie in Nunspeet. 
Dat is een bedrijf dat al enkele 
jaren meedoet aan de Week van 
de Arbeidsmobiliteit. Hij omschrijft 
dit evenement als ‘nuttig’ omdat 
het mes aan twee kanten snijdt: 
‘Soms helpt het een medewerker
om een betere keuze te maken 
voor een overstap naar een ander
vakgebied. Maar vaak zie je ook 
dat men ontdekt dat het gras
elders niet altijd groener is’. 

B&C promootte de ‘Week’ met de 
digitale nieuwsfl its die het bedrijf 
maakt, ook zette men borden in 
en kwam het fenomeen ter sprake 
tijdens afdelingsoverleg. In zijn 

directe omgeving merkte Paternotte
het effect hiervan; één van zijn 
teamleden ging een dagje bij de 
Rabobank Noord Veluwe kijken. De
redenen waarom medewerkers van
‘zijn’ bedrijf meedoen: ‘Omdat men
nadenkt over een mogelijke loop-
baanswitch en om te netwerken’. 
Dit jaar was er bij B&C zeker animo 
om mee te doen. Vijf medewerkers
gingen elders kijken terwijl er
drie baanwisselaars van elders bij 
het bedrijf op bezoek kwamen.
Paternotte hoort van de deelnemers
niets dan positieve geluiden. ‘Twee
medewerkers hebben aangegeven
dat de baanwissel hen een goed 
inzicht heeft gegeven in de moge-inzicht heeft gegeven in de moge-
lijkheden, maar dat een loopbaan-
switch er voor hen niet in zit.
Inderdaad: het gras elders is niet
altijd groener’. 

HR-adviseur B&C Stephan Paternotte

‘Internationale cultuur’
Alice Teunissen naar B&C 

B&C Raamdecoratie is een internatio-
naal bedrijf. Het bedrijf produceert 
op maat gemaakte raamdecoratie 
voor verschillende landen in Europa 
en voor Amerika en Canada. Onder 
de naam B&C Projects werkt men 
samen met architecten en interieur-
inrichters aan projecten en biedt 
het bedrijf maatwerk in binnen-
zonwering. In deze internationale 
omgeving kwam Alice Teunissen, 
medewerkster Bedrijvendesk bij 
de Rabobank, een dagje meelopen 
met de receptioniste van dit bedrijf.
Dit onder het motto: ‘Door ervaringen
op te doen leer je van elkaar’. 

Zoals eerder opgemerkt in deze 
krant zijn het roerige tijden voor 
de banksector, waar steeds meer 
banen verdwijnen. Vandaar dat 
Alice graag eens wilde ervaren in 
hoeverre de cultuur van andere 
bedrijven verschilt met die van 
de bank. De functie van receptio-
niste/telefoniste leek haar wel 
wat. B&C wilde haar die kans wel 
gunnen. Het werd een openbaring
voor de bankmedewerkster: ‘Ik kon
écht meekijken met alle werkzaam-
heden van receptioniste Evelien 
Boelema. Er waren geen geheimen 
voor me. Bij B&C is deze functie 
veelzijdig. Het bedrijf is internatio-
naal en dat brengt een heel open 
cultuur met zich mee. Ik voelde

me heel erg welkom en ze gaan er 
heel ontspannen met mensen om.
Dat spreekt me aan!’ 

Mobiliteit
Alice Teunissen wil niet direct van 
baan veranderen, maar houdt er 
wel rekening mee. ‘Stel dat in de 
toekomst mijn huidige functie zo 
verandert dat die niet meer bij 
mij past, dan sta ik zeker open 
voor verandering. Mobiliteit is voor

Arbeidsmobiliteit
belangrijk bij Rabobank
Bij de Rabobank Randmeren is arbeidsmobiliteit allang geen vreemd 
woord meer. Men vindt het een belangrijk fenomeen, zeker ook in het 
licht van de ontwikkelingen bij de eigen organisatie. Vandaar dat de 
leiding vindt dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om te leren van 
medewerkers van andere bedrijven en een kijkje te nemen bij andere 
organisaties. Dat zegt iets over de betrokkenheid van de bank, die ook 
tot uiting komt aan de bijdrage – vaak ook fi nancieel – aan welvaart en 

Baanwissel Perspectief, links Mandy Teunissen en rechts Patricia Simon

Mariska Foppen

mij overigens geen verrassing 
meer; bij de bank wordt er al 
veel en open over gesproken’. De 
bankmedewerkster heeft aan het
bezoek wel een krachtig motto over-
gehouden. Dat luidt: ‘Blijf vooral
goed om je heen kijken’. 

Stagebegeleidster Evelien Boelema
van B&C was in haar nopjes met de
baanwissel. ‘Het moet maar net 
klikken, maar dat was gelukkig het
geval’. Zelf voelt ze niet voor een 
baanwissel. ‘Ik ben hier helemaal op
mijn plek en kom hier helemaal tot 
mijn recht’, onderbouwt ze haar
keuze.

Baanwissel B&C, links Evelien Boelema en rechts Alice Teunissen

Interview Interview

Interview

Mede mogelijk gemaakt door:

welzijn in de regio. Daartoe stelt 
de bank een deel van de winst ter 
beschikking voor projecten in de 
samenleving die daartoe bijdragen. 
Arbeidsmobiliteit is een onder-
werp dat altijd ter sprake komt
bij zogenaamde POP-gesprekken
(Persoonlijk Ontwikkelings Plan).
Daarin worden onder andere 
opleidingen en stages bij andere 
afdelingen en bedrijven besproken. 


