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1 Inleiding Vitaal Organiseren 
 
De Handreiking Vitaal Organiseren, fase 2,  geeft een invulling en waar nodig een uitleg aan de 
uitgangspunten van Vitaal Organiseren, zoals beschreven in de nota  van februari 2013. 
Bedoeling van deze handreiking is niet om voor te schrijven maar om duidelijkheid te scheppen op 
punten waar dat nodig is en om binnen de Provincie Noord-Holland langs dezelfde lijnen en met 
dezelfde invulling van de (rechtspositionele) begrippen de mogelijkheden van het nieuwe beleid te 
benutten.  
 
Hetzelfde geldt voor de fasebeschrijving zelf. Deze is niet bedoeld als opgelegd en vaststaand format, 
maar als een manier om tot een doel te komen op een wijze die past bij de organisatie en die past bij 
de situatie van het moment. Dit neemt niet weg dat er op sommige onderdelen wel duidelijkheid 
moet zijn. Met name waar het gaat om procedurele aspecten, zoals de communicatie en overleg met 
het Georganiseerd Overleg (GO) en Ondernemingsraden (OR), worden vaste kaders gegeven.  
 
Vitaal organiseren brengt met zich mee dat in de loop van de tijd nieuwe inzichten kunnen ontstaan 
en nieuwe instrumenten worden ontwikkeld waarover we met elkaar in gesprek gaan. Dit kan effect 
hebben op de inhoud van deze Handreiking en waarmee dit een levend document wordt. 
 
Deze handreiking  richt zich primair op een fase 2 organisatieverandering en is vooral bedoeld voor 
directie, managers en adviseurs. 
 

2 Drie fases 
 
Er zijn drie verschillende fasen van organisatieontwikkeling  aan te wijzen en daarbij behoren 
uiteenlopende instrumenten, maatregelen en voorzieningen om de gevolgen voor medewerkers op 
te vangen en te voorkomen dat boventalligheid ontstaat. 
 
In fase 1 is een organisatie in formatieve ‘rust’. Dat wil niet zeggen dat er niets kan veranderen, maar 
wel dat veranderen op dat moment geen specifiek doel van de organisatie is.  Deze fase kan als volgt 
worden getypeerd. Er kan sprake zijn van organisatiewijzigingen, zoals samenvoeging of splitsing van 
sectoren, units  of directies of overhevelingen van formatieplaatsen binnen of tussen directies, maar 
daarbij blijven de onderscheiden groepen functies als geheel kwalitatief en kwantitatief ten minste in 
stand. Bij de personele gevolgen is het reguliere personeelsbeleid van toepassing. 
 
In fase 2 is er sprake van een toekomstbeeld over hoe de organisatie, of een deel er van, er over een 
paar jaar uit ziet. Belangrijke kwantitatieve en/of kwalitatieve wijzigingen van de organisatie worden 
verwacht. De aanpak is er op gericht om op die toekomst te anticiperen en eventuele boventalligheid 
te voorkomen. Het reguliere personeelsbeleid schiet hierbij tekort. Relevante elementen van het 
flankerend beleid bij reorganisaties kunnen worden ingezet. 
 
In fase 3 worden veranderingen doorgevoerd conform de regels die gelden voor reorganisaties. 
Hierin is sprake van een “klassieke reorganisatie”. In deze fase is het Sociaal Statuut provincie Noord-
Holland 2012-2015 volledig van toepassing. 
 
In schema: 
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Vitaal 
organiseren 

 Fase 1  Fase 2  Fase 3 

    

Doelstelling Up-to-date houden van 
de formatie en 
personeelsbestand 

Via geleidelijkheid 
anticiperen op voorziene 
veranderingen; 
voorkoming 
boventalligheid op 
langere termijn 

Noodzakelijke veranderingen 
doorvoeren; voorkoming van 
boventalligheid op korte 
termijn 

Basisdocument Formatievoorstel Houtskoolschets Inrichtingsplan 

Omvang  Beperkt, groepen 
functies blijven in stand 

Variërend tussen 
gemiddeld  en zeer groot; 
met name kwantitatieve 
en kwalitatieve 
wijzigingen 

Groot tot zeer groot, met 
name sector en/of directie 
overstijgende 
structuurwijzigingen 

 Grenzen Geen nieuwe functies ter 
vervanging van oude 
Geen gedwongen 
standplaatswijziging  
 

Geen ingrijpende 
wijzigingen in de 
structuur of de 
zeggenschap binnen de 
organisatie 

  

Grondslag Formatiebeheerstatuut 
Organisatieverordening 

Nota Vitaal Organiseren Leidraad bij 
organisatieveranderingen 
Sociaal Statuut 
 

Rechtspositie Regulier 
personeelsbeleid  

Regulier personeelsbeleid 
en mogelijkheden uit  
Sociaal Flankerend Beleid 
 

 Sociaal Flankerend Beleid 

Mede-
zeggenschap 
 

Informeren van OR Vooraf informeren van 
GO en advies van OR  

Overleg met GO en advies 
van OR  

Status 
medewerker 

Belanghebbende Medewerker aangewezen 
functiegroep 

Plaatsing van medewerker 
Boventallige medewerker die 
herplaatst wordt  

Afspraak Werkplan Mobiliteitsafspraken Trajectovereenkomst 

Rol medewerker Verantwoordelijk voor 
eigen loopbaanstappen 

Vergroot eigen  
inzetbaarheid en 
proactief in 
loopbaanstappen  

 Actief in mobiliteit 

Begeleiding 
medewerker 

Manager 
Evt. mobiliteitsadviseur 

Manager 
Mobiliteitsadviseur 

 Mobiliteitsadviseur 
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2.1 Stappen in fase 2 

 
 
Het belangrijkste kenmerk van fase 2 is dat de weg naar het voorkomen van boventalligheid kan 
variëren. In die zin is er geen strakke planning te maken om van het begin naar het eind te komen. 
Ook kan de periode verschillen die het verandertraject in beslag neemt.  Op hoofdlijnen zijn er enkele 
stappen te onderscheiden die op enig moment gezet moeten worden. In schema: 
 

  

houtskoolschets 

• welke  veranderingen worden voorzien die invloed hebben op de organisatieinrichting en 
hoe ziet de organisatie er op langere termijn uit? 

•hoe te realiseren? 

personele 
gevolgen 

•personele gevolgen kwalitatief 

•personele gevolgen kwantitatief 

•aanwijzen (groepen) functies 

overleg 

•informeren  GO,  met OR overleg plegen over houtskoolschets 

•houtskoolschets wordt ter advies voorgelegd aan de OR 

medewerkers 

•informeren, algemeen 

•informeren over aanwijzing (groepen) functies 

•medewerkers schriftelijk aanwijzen  

realiseren 

•instrumenten inzetten ter voorkoming van boventalligheid 

•tijdelijke oplossingen realiseren 

monitoren 

•monitoren van ontwikkelingen 

•eventueel: bijstellen houtskoolschets, bijstellen aanwijzingen,  

 

afsluiten fase 2 

•beslissen of de verandering afgerond is (geen boventalligheid meer) of dat fase 3 van 
toepassing wordt. 
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2.2  Houtskoolschets 
 
De directeur van het betreffende organisatieonderdeel stelt een houtskoolschets op. In een 
houtskoolschets wordt minimaal het volgende beschreven: 

 Welke beweegredenen liggen ten grondslag aan het opstellen van de houtskoolschets? 

 Welke veranderingen worden op de  korte en langere termijn voorzien? 

 Welk effect van deze veranderingen wordt verwacht op: 
o het takenpakket van het betreffende organisatieonderdeel 
o het kwaliteitsniveau van het werk 
o de omvang van het werk 
o samenhang met andere directies 

 Welke onderdelen blijven stabiel, c.q. worden geen grote veranderingen verwacht? 

 Hoe ziet de personele bezetting er nu uit en welke verwachtingen zijn er t.a.v. de natuurlijke uit- 
en doorstroom (SPP)? 

 Bij welke functies worden knelpunten verwacht? Bij welke functies wordt groei  verwacht? 

 Welke groepen medewerkers moeten aangemerkt worden als ‘aangewezen medewerker’? 

 Welke periode wordt aangehouden om de gewenste situatie te realiseren? 

 Welke instrumenten worden voorzien om  groepsgewijs in te zetten? Welke op individueel 
niveau (voor zover te voorzien). 

 Welke structurele en incidentele financiële consequenties worden verwacht? 
 
De houtskoolschets wordt ter advies aan de OR voorgelegd en ter informatie aan GS. 
  



   
 

6            Juli 2013 

advies bij opstellen 
mobiliteitsafspraak 

vaststellen 
mobiliteitsplan 

uitvoeren 

monitoren 

leidt dit tot 
voorkoming 

boventalligheid? 

zo nee, opnieuw 

 
 

3 Medewerkers in fase 2 
 
Op basis van de vastgestelde houtskoolschets wordt aan elke betrokken medewerker zowel  
mondeling als schriftelijk kenbaar gemaakt dat hij de status krijgt van ‘medewerker in een 
aangewezen functiegroep’. Met deze aanwijzing wordt het mogelijk gemaakt dat de betreffende 
medewerker aanspraak kan maken op mobiliteit bevorderende instrumenten, die door middel van 
mobiliteitsafspraken met de betreffende manager worden vastgelegd. 
 
In fase 2 krijgt de medewerker volop kansen en mogelijkheden om mobiliteit te realiseren, zeker als 
het gaat over de algemene voorzieningen. Het is aan de medewerker om deze kansen te benutten. 
De werkgever geeft hiermee invulling aan goed werkgeverschap. 
  
Op hoofdlijnen ziet het traject er als volgt uit: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Wat moet er in de mobiliteitsafspraken worden vastgelegd? 
 
Na aanwijzing van medewerkers wordt met elke1 medewerker afspraken gemaakt over de mobiliteit. 
Hierbij  wordt vastgelegd: 

 Welke beperkingen er zijn  in de huidige situatie (noodzaak tot beweging). 

 Welke beweging de medewerker wil realiseren (doel). 

 Welke beweging de manager realistisch acht(haalbaarheid). 

 Welke wegen bewandeld kunnen worden (opties). 

 Welke middelen hiervoor nodig zijn? (check beschikbare instrumenten). 

 Wanneer er sprake is van voldoende wederzijdse inspanningsverplichting. 
 

                                                           
1
 Iedere medewerker in een aangewezen functiegroep heeft de mogelijkheid op aanspraak van instrumenten, 

welke door middel van mobiliteitsafspraken wordt vastgelegd 
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Met het maken van deze afspraken wordt uitdrukking gegeven aan de inspanningen die zowel de 
organisatie als de medewerker moet verrichten om mobiliteit te bevorderen en uiteindelijk 
boventalligheid te voorkomen.   
 
De medewerker krijgt ondersteuning/advies van een mobiliteitsadviseur (zie ook hoofdstuk 5) bij het 
opstellen van de afspraken.  Een voorbeeld voor het vastleggen van mobiliteitsafspraken is als bijlage 
1 opgenomen. 
 
De mobiliteitsafspraken worden gemaakt met de betrokken manager en daarna ondertekend  door 
de manager, de medewerker en de directeur. 
De ondertekende mobiliteitsafspraken worden  opgeslagen in het Persoonsdossier. 
 

3.2 Rollen bij de mobiliteitsafspraken 
 
De manager is opdrachtgever en eindverantwoordelijk voor het gehele fase 2 proces.  
De manager: 
i. bepaalt welke medewerkers in aanmerking komen voor  mobiliteitsafspraken 
ii. wijst medewerkers op de mogelijkheid tot gesprek met een mobiliteitsadviseur 
iii. monitort de met de medewerker gemaakte afspraken  
 
De HR-adviseur adviseert en ondersteunt de manager: 
i. draagt zorg voor formele schriftelijke vastlegging  van de afspraken 
ii. adviseert over welke mobiliteitsadviseur gekoppeld wordt aan een medewerker 
 
De medewerker is verantwoordelijk voor eigen loopbaan: 
i. is verantwoordelijk voor het laten zien van de eigen inspanningen tot mobiliteit 
ii. neemt zelf contact op met mobiliteitsadviseur voor afspraak  
iii. vult zelf format mobiliteitsafspraken in   
 
De mobiliteitsadviseur: 
i. is praktisch aanspreekpunt en tipgever voor inzet van instrumenten van fase 2 
ii. begeleid medewerker in het proces van totstandkoming en uitvoering van de mobiliteitsafspraak 
iii. verwijst zo nodig door naar in- en externe specialisten in mobiliteit 
 
  



   
 

8            Juli 2013 

4 In te zetten instrumenten in fase 2 
 
 
 
Op de medewerkers die behoren tot een aangewezen functie(groep) is een extra pakket van 
voorzieningen van toepassing. 
 
In het eerste overzicht (4.1) staan algemene voorzieningen waar medewerkers met toestemming van 
de manager gebruik van zouden kunnen maken. Dit betreffen vooral voorzieningen uit het reguliere 
personeelsbeleid gericht op het vergroten van de inzetbaarheid.  Het verschil met het regulier beleid 
is dat in plaats van een incidentele inzet van voorzieningen, de voorzieningen voor alle medewerkers 
in een aangewezen functiegroep toegankelijk zijn. De medewerker dient te motiveren waarom het 
gekozen instrument leidt tot vergroting van diens inzetbaarheid. De in te zetten middelen moeten 
proportioneel zijn t.o.v. het te bereiken resultaat. De manager kan uitsluitend op zwaarwegende 
gronden een verzoek van de medewerker wat past binnen de hierboven genoemde criteria, niet 
honoreren. 
Voor het inzetten van het POB is toestemming van de manager niet nodig. 
 
In het tweede overzicht (4.2) staan  voorzieningen die vooral gericht zijn op uitstroom; deze 
instrumenten zijn voor deze groep een mogelijkheid. Toekenning van deze mogelijkheid is op 
individuele basis en voorbehouden aan het bevoegd gezag.  
 
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat een medewerker alle instrumenten ter beschikking krijgt, 
het zogenaamde  ‘stapelen’ van instrumenten. Het overzicht wil vooral een palet aan mogelijkheden 
schetsen die medewerkers en managers ter beschikking staan. 
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4.1 Algemene voorzieningen  
 

Mobiliteit 
bevorderende 
maatregelen 

Instrumenten Realiseren 

Bepalen 
rechtspositionele 
status 

Aanwijzing als medewerker aangewezen 
functiegroep 

Rechtspositioneel besluit opstellen 
 

Mobiliteitsaf-
spraken 

Format mobiliteitsafspraken Invullen format  

  Begeleiding bij opstellen mobiliteitsafspraken 
door mobiliteitsadviseur  
 

Op vrijwillige basis voor alle 
medewerkers aangewezen 
functiegroep 

Loopbaan-
ontwikkeling 

Testen t.b.v. loopbaan ontwikkeling : 
loopbaanscan, ontwikkelplein,  LTP 

Vastleggen in format 
mobiliteitsafspraken 

  Loopbaanbegeleiding  
Via outplacement bureaus 

Vastleggen in format 
mobiliteitsafspraken  

  Loopbaangesprek , Regeling jaargesprekken  
POP gesprek 

Via jaargesprekken, POP-gesprek met 
leidinggevende  

  Assessment, psychologisch onderzoek 
Loopbaan assessment LTP, 

Vastleggen in format 
mobiliteitsafspraken  

Opleiding/ 
scholing 

Verplichte scholing + niet verplichte scholing  
Tot 3.000,-   

Toepassen van Uitvoeringsregeling 
opleiding en ontwikkeling (CAP F9/F10)  

  

Interim-
werkzaamheden 
  

Detachering van binnen naar buiten 
(budgettair neutraal) 

Vastleggen in format 
mobiliteitsafspraken en opstellen 
detacheringsovereenkomst  

Interne detachering (tijdelijk belast met andere 
werkzaamheden ) 

Vastlegging in format 
mobiliteitsafspraken en opstellen  
brief  

Sollicitaties 
  

Verlening voorkeurspositie bij interne vacature 
vervulling  

In werving en selectiebeleid  
 

Afspraken met andere organisaties over 
vacature uitwisseling (mobiliteitsnetwerk) 

Nog nader uit te werken 

  Begeleiding en ondersteuning bij sollicitaties 
o.a. sollicitatiecursus  
Via bureau of POB  

Vastlegging in format 
mobiliteitsafspraken met instemming 
manager of middels POB. 

  Vergoeding reiskosten t.b.v. extern  
sollicitatiegesprek  

Conform Reis- en verblijfkostenregeling  
PNH 2012 

Verlof extra verlof/buitengewoon verlof voor 
mobiliteitsactiviteiten:  
Maximaal 2x de wekelijkse arbeidsduur, 
anders een individuele voorziening (4.2). 

In redelijkheid vaststellen in 
mobiliteitsafspraken, rekening 
houdend met: duur mobiliteit, 
zwaarte traject.  
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4.2 Individuele voorzieningen 
 
Toekenning van deze  voorzieningen is voorbehouden aan het bevoegd gezag en vindt in principe 
alleen plaats in individuele situaties als de algemene voorzieningen niet geleid hebben of naar 
verwachting niet zullen leiden tot een reële mogelijkheid tot plaatsing. De medewerker dient hiertoe 
een gemotiveerd verzoek in. Aannemelijk gemaakt moet worden dat de specifieke voorziening 
concreet bijdraagt aan herplaatsing c.q. voorkoming van boventalligheid. De in te zetten middelen 
moeten proportioneel zijn t.o.v. het te bereiken resultaat.  
 

Soort maatregel 
 

Instrumenten Toepassingscriterium 

Interne mobiliteit Behoud bestaande  garantiesalarisschaal 
bij horizontale functiewijziging 
 

In beginsel toekennen 

 Tijdelijke plaatsing boven Formatie, b.v. 
bij opvolging van oudere werknemer 
 

Mogelijkheid als er financiële 
ruimte is  

 Afbouw van wegvallende toelagen bij 
interne functiewijziging 
 

Afbouwregeling PNH 2013  

 Functieroulatie:  Er kan besloten worden 
een aantal medewerkers tegelijkertijd 
van functie met een gelijk schaalniveau te 
laten verwisselen 
 

Alleen indien hierdoor de 
mobiliteit en 
loopbaanmogelijkheden van deze 
medewerkers wordt bevorderd. 

 Learning on the job: medewerkers in de 
gelegenheid stellen zich een andere 
functie eigen te maken, onder mentoring 
van een ervaren (in- of externe) collega. 

Mogelijkheid als er financiële 
ruimte is en de medewerker op 
redelijke termijn geschikt 
gemaakt kan worden 

In- en externe 
mobiliteit 

Programma’s  gericht op het opdoen van 
werkervaring buiten PNH waaronder 
externe detachering (met doorbetaling 
door PNH), stages e.d. 
 

Mogelijkheid als er financiële 
ruimte is en de medewerker op 
redelijke termijn geschikt 
gemaakt kan worden. 

 Scholing, boven 3.000,-  
 

Afhankelijk van motivering 
toekennen onder toepassing van 
Uitvoeringsregeling opleiding en 
ontwikkeling (CAP F9/F10) 

Maatregelen bij  
ontslag 

Flexibele omgang met de opzegtermijn 
 

In beginsel toekennen 

 Geen toepassing 
terugbetalingsverplichting 
(opleiding/verhuiskosten) 
 

In beginsel toekennen 

 Mogelijkheid tot afronding 
studie/opleiding, na uitdiensttreding 
 

In beginsel toekennen 

 Betaling jubileum gratificatie naar rato, 
conform sociaal statuut 
 

In beginsel toekennen 
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 Vertrekpremie:   één bruto maandsalaris 
per dienstjaar bij de provincie Noord-
Holland, met een maximum van 24 
maanden.  
De vertrekpremie  kan niet meer 
bedragen dan € 75.000,- bruto én niet 
meer dan het resterende aantal maanden 
tot de dan geldende AOW-gerechtigde 
leeftijd. 

Het bevoegd gezag kan in 
individuele situaties een 
vertrekpremie toekennen als de 
algemene voorzieningen naar 
verwachting niet zullen leiden tot 
een reële mogelijkheid tot 
plaatsing binnen de organisatie 
binnen de looptijd van de 
betreffende Houtskoolschets. 
 

 Buitengewoon verlof met behoud van 
bezoldiging gedurende 3 maanden 
 

Afhankelijk van motivering 
toekennen, met een  maximum 
tot 3 maanden 
 
 

 loonsuppletie of specifieke faciliteiten 
voor het starten van een eigen bedrijf  

Niet toepassen in fase 2 

Outplacement Inzetten begeleiding bij outplacement 
met einddatum aanstelling. 
Het outplacementtraject is gericht op het 
begeleiden naar een plek buiten de 
provincie. 

Outplacement contracten met 
drie verschillende bureaus.  
 
Vaststellingsovereenkomst 

Remplaçantenregeling De voorzieningen ten behoeve van een 
medewerker in  een aangewezen 
functiegroep kunnen tevens door het 
bevoegd gezag van toepassing worden 
verklaard op andere ambtenaren 

Dit vindt alleen plaats voor zover 
de toepassing hiervan 
noodzakelijk is om de plaatsing 
van een aangewezen 
medewerker te realiseren. 
 

Overig Als de medewerker een instrument wil inzetten die hierboven niet genoemd 
staat, maar die wel tot de gewenste mobiliteit leidt, dan kan het bevoegd 
gezag hiervoor maatwerkafspraken maken. 
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5  De mobiliteitsadviseur van PNH 
 

 

5.1 Taken en rollen 
Een mobiliteitsadviseur begeleidt medewerkers binnen een aangewezen functiegroep op een 

professionele wijze bij het opstellen en uitvoeren van mobiliteitsafspraken in het kader van Vitaal 

Organiseren. Het initiatief voor contact met de mobiliteitsadviseur ligt bij de medewerker. 

 

Taak 
De Mobiliteitsadviseur: 

 houdt intake en geeft gelegenheid tot ‘stoom afblazen’; 

 schetst aan medewerker wat hij/zij wel/niet mag en kan verwachten; 

 helpt medewerker in verwerven van inzicht in situatie en zijn/haar positie, door gezamenlijk 

antwoord te formuleren op vragen van de medewerker als: 

o waar sta ik? 

o wat kan ik? 

o wat ga ik doen?  

o welke faciliteiten staan mij ter beschikking? 

 houdt zelf dossier bij (wie, wanneer op gesprek en wat besproken) ; 

 koppelt terug, voor zover relevant, aan HR adviseur en is hierover transparant naar de 

medewerker 

 participeert actief in mobiliteitsnetwerken 
 

Vereisten  
Kennis: 

 Sociale kaart: wat komt er kijken bij mobiliteit? Stakeholders, binnen (experts) en buiten PNH 

(b.v. outplacement) 

 Algemeen Personeelsbeleid, rechtspositie en personeelsinstrumenten  

 Stand van zaken van de arbeidsmarkt (kennis van functies binnen én globaal van buiten PNH) 

Vaardigheden/competenties: 

 Begeleidingsvaardigheden (luisteren, doorvragen, structuur bieden) 

 Adviesvaardigheden/gesprekstechnieken (inschatten/bespreekbaar maken wat iemand nodig 

heeft) 

Bevoegdheden: 

 Advisering primair aan de medewerker, secundair aan HR-adviseur 

 Geen inzage in P-dossier, maar mag wel vragen naar CV-informatie bij medewerker 
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5.2 Procesgang 
 

Voorbereiding 

De mobiliteitsadviseur oriënteert zich op de relevante feiten (houtskoolschets, HR-instrumenten, evt. 

andere ontwikkelingen). De HR-adviseur informeert de Mobiliteitsadviseur over de aan te wijzen 

functies en medewerkers die in deze functies werkzaam zijn. De mobiliteitsadviseurs worden in 

samenspraak met de HR-adviseur verdeeld over de betrokken medewerkers. 

 

Brief aan medewerker 

De HR-adviseur bereidt de brieven voor, waarin medewerkers van een aangewezen functie het 

formele besluit te horen krijgen. In deze brief wordt o.a. aangekondigd dat er een mobiliteitsafspraak 

gemaakt moet worden met de manager, en dat de medewerker daarbij de ondersteuning van de 

mobiliteitsadviseur krijgt. De naam van de mobiliteitsadviseur staat vernoemd, met de vraag om met 

hem/haar een afspraak te maken. 

Alternatief is -afhankelijk van de inschatting van de manager of HR-adviseur- om het aanbod te doen 

van een collectieve bijeenkomst, waarin informatie over de mobiliteitsafspraken wordt gegeven. 

Ander alternatief is om de medewerker eerst een gesprek met de manager te laten voeren, voordat 

een gesprek met de mobiliteitsadviseur wordt gepland. 

Eerste gesprek mobiliteitsadviseur met medewerker 

Het doel van het eerste gesprek (intake) is: medewerkers het gevoel geven dat ze gehoord worden. 

Aan de hand van een checklist wordt de reikwijdte nagegaan van de vraag om ondersteuning door de 

mobiliteitsadviseur. Het formulier van de mobiliteitsafspraak wordt toegelicht. 

 

Tweede gesprek 

De medewerker heeft het formulier (geheel of gedeeltelijk) ingevuld. In een tweede gesprek wordt 

het formulier van de mobiliteitsafspraak nagelopen en besproken. Waar zitten nog vragen die de 

mobiliteitsadviseur kan beantwoorden en welke vragen moeten naar een specialist?   

Vastlegging mobiliteitsafspraak met manager  

De manager bespreekt de afspraken met de medewerker en stelt de afspraken vast. Via HR-adviseur 

naar dossier. 

Monitoring  

Afhankelijk van de situatie volgen er meer gesprekken met de mobiliteitsadviseur. De manager 

monitort de voortgang van de afspraken. 
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6 Mobiliteitsplatform 
 
 

6.1 Taak en samenstelling van het mobiliteitsplatform 
 
In het kader van Vitaal Organiseren is de toekenning van mobiliteit bevorderende instrumenten én 
de wijze van vacaturevervulling van groot belang.  Het idee is om hiertoe een mobiliteitsplatform in 
te stellen met als doel het zorgdragen voor een integrale aanpak van mobiliteitsvraagstukken die 
voortvloeien uit fase 2 en fase 3 Vitaal Organiseren. 
 
Een dergelijk mobiliteitsplatform heeft de volgende taken: 

 Individuele aanvragen van mobiliteit bevorderende instrumenten op concernniveau toetsen aan  
de doelmatige, uniforme en rechtmatige toepassing hiervan en de verantwoordelijke directeur 
hierover  adviseren.  

 Bij  vacatures tot schaal 14 onderzoeken of er  mogelijk geschikte kandidaten zijn voor de 
betreffende vacature uit de groep ‘medewerkers  in een aangewezen functiegroep’ of 
medewerkers uit fase 3 (zie ook werving en selectiebeleid), en de verantwoordelijke directeur 
hierover adviseren. 

 
Niet alle mobiliteitsafspraken worden eerst aan het mobiliteitsplatform voorgelegd, maar alleen als 
er sprake is van individuele afspraken die voortvloeien uit  de instrumenten zoals beschreven in de 
Handreiking in hoofdstuk  4.2. 
Daarmee laten we de verantwoordelijkheden waar ze horen en  is er geen onwenselijke 
bureaucratie. Mocht in de loop van de tijd blijken dat een andere  toetsing noodzakelijk en wenselijk 
is dan kan het platform daarover nieuwe voorstellen doen. 
 
Samenstelling mobiliteitsplatform: 
1 portefeuillehouder per directie/ander organisatieonderdeel (wisselend voorzitterschap) 
1 HR-adviseur (roulerend, afhankelijk van agenda) 
1 rechtspositioneel expert/-jurist , tevens secretaris 
 
 
Rollen leden mobiliteitsplatform: 
Portefeuillehouder: Functioneert onder verantwoordelijkheid van de directeur en kan als 
aanspreekpunt fungeren voor mobiliteitsvraagstukken binnen de eigen directie.  Geeft door 
deelname aan het platform invulling aan zijn/haar concernverantwoordelijkheid. Doet dit onder 
meer door vacatures en kandidaten uit aangewezen functies of kandidaten uit fase 3 uit de eigen 
directie in te brengen. 
 
HR-adviseur: adviseert  inhoudelijk  vanuit  concern HR-beleid;  stemt  vooraf af met 
mobiliteitsadviseur. 
 
Secretaris/jurist: adviseert juridisch en procedureel;  draagt zorg voor organisatie van de 
bijeenkomsten en het  opstellen van de  adviezen. 
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6.2 Procesgang mobiliteit bevorderende voorzieningen  
De manier waarop de inzet van individuele mobiliteit bevorderende voorzieningen (4.2) wordt 
gerealiseerd zal op hoofdlijnen als volgt plaatsvinden. Over de  algemene voorzieningen (4.1) wordt 
geen advies uitgebracht  door het mobiliteitsplatform. 
 

Stap 1: De medewerker maakt aan de hand van een format  (zie Bijlage1) een voorstel over de door 

hem/haar gewenste mobiliteitsafspraken over de in te zetten instrumenten, na een gedegen 

toelichting over de (on)mogelijkheden door de mobiliteitsadviseur (context toelichten en informatie 

verschaffen). 

Stap 2: De medewerker bespreekt het voorstel met de manager. Manager adviseert over de 

haalbaarheid van de in te zetten instrumenten in relatie tot de beoogde mobiliteit. Medewerker stelt 

het voorstel evt. bij. Als de manager akkoord is, legt deze het voorstel voor aan de eigen directeur.  

Indien er geen sprake is van de inzet van 4.2. instrumenten wordt stap 3 overgeslagen 

Stap 3: De directeur brengt het voorstel over de inzet van 4.2 instrumenten van de medewerker, 
voorzien van het advies van de manager en eventueel aangevuld door de directeur, in het 
Mobiliteitsplatform . Dit platform adviseert aan de directeur van de betreffende medewerker over de 
rechtmatigheid en rechtvaardigheid van de in te zetten instrumenten.  
 

Stap 4:  De verantwoordelijke directeur  beslist over de definitieve mobiliteitsafspraken.  Afspraken 
uit 4.2 die tot een vertrekregeling leiden dienen door de Algemeen directeur te worden bekrachtigd. 
 

Stap 5: Een getekend exemplaar van de mobiliteitsafspraken worden in het digitale 
persoonsdossier opgeborgen. 

 
 

6.3 Procesgang vacatures 
Bij het ontstaan van vacatures die verband houden met de houtskoolschets binnen een directie 

wordt eerst binnen die directie gezocht  of er mogelijk interne kandidaten  zijn uit de groep van 

medewerkers van aangewezen functiegroepen. 

Daarna legt de portefeuillehouder van de betreffende directie de vacature voor aan het platform. 
Indien er binnen de betreffende directie mogelijk geschikte kandidaten zijn,  dan wordt de vacature 
met die kandidaten ingebracht.  
 
Indien er voor een vacature mogelijk geschikte kandidaten zijn uit de groep van medewerkers van 
aangewezen functiegroepen  zal er een reguliere selectieprocedure plaatsvinden door de 
betreffende manager.    
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Bijlage 1: Format voor het vastleggen van mobiliteitsafspraken 
 
 
 

Mobiliteitsafspraken 

   

In dit formulier wordt de wederzijdse inspanningsverplichting vastgelegd tussen medewerker en 
verantwoordelijke manager.  Deze afspraken vervallen op het moment dat de functie van de 
medewerker niet meer aangewezen is in het kader van de fase 2-verandering. 

Persoonlijke gegevens medewerker 

Naam, voorletters    

Geboortedatum    

Personeelsnr.    

Dir/Sector/Unit    

Naam manager   

     

1. Wat zijn mijn wensen/ambities?   (vakinhoudelijk, horizontale of verticale ontwikkeling) 

      

2. Welk doel wil ik in de komende 2  jaar 
bereiken? 
 

  (welk werk hoop ik over 2 jaar te verrichten) 

      

3. Wat zijn de mogelijkheden/kansen 
die de organisatie biedt? 

  (welke kansen zie ik binnen PNH om mijn doel te 
bereiken?) 

   

4. Welke mogelijkheden ziet de 
manager als haalbaar? 
 

 (welk ontwikkelpotentieel ziet de manager bij mij?) 

      

5. Welke instrumenten wil ik inzetten en 
met welk doel? 

 (zie checklist instrumenten!) 

 Waarom dit instrument? 
 
4.1 instrumenten 
 
4.2 instrumenten 
 
 

 
 

 ……………………………………….. 
………………………………………… 
……………………………………….. 
……………………………………….. 

   

   



   
 

17            Juli 2013 

6. Per instrument:  Per instrument: 

   

      Wanneer vindt de activiteit plaats?  Wanneer vindt de activiteit plaats? 

     

      Hoe lang duurt het?  Hoe lang duurt het? 

     

     Wat kost het?   Wat kost het? 

   

    

7. Eventuele specifieke afspraken 
 

    
 
 

   

 
Procesgang 

 

   

8. Besproken met mobiliteitsadviseur  (datum) 

   

9. Besproken met manager  (datum) 

   

10. Verstuurd naar  Mobiliteitsplatform  (datum) 

    

11. Besluit directeur   (datum) 

    
 
 
 

 
Ondertekening 

 

   

Handtekening Medewerker 
 

 Datum 

   

Handtekening Manager 
 

 Datum 

   

Handtekening Directeur 
 

 Datum 
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Voortgang 

 

Na 3 maanden  Na 6 maanden 

Welke activiteiten hebben 
plaatsgevonden? 

 Welke activiteiten hebben plaatsgevonden? 

     

Wat zijn de bevindingen? 
 

 Wat zijn de bevindingen? 

     

Continuering van de afspraak? 
 

  Continuering van de afspraak? 

   

   

Na 12 maanden 
 

 Na 18 maanden 

Welke activiteiten hebben 
plaatsgevonden? 

 Welke activiteiten hebben plaatsgevonden? 

     

Wat zijn de bevindingen? 
 

 Wat zijn de bevindingen? 

     

Continuering van de afspraak? 
 

  Continuering van de afspraak? 

 
 


