
 
 

 
 
 

   
 

 

Verslag eerste Masterclass Mensen in Beweging  

~ De Maakbaarheid van Mobiliteit 
4 februari 2013, Vergadercentrum Vredenburg 19 Utrecht 

 

 

Doel 

Uitwisselen kennis en ervaring tussen provincies over de aanpak van personeelsmobiliteit. In 

beeld brengen van best practices, wat werkt, wat werkt  niet, delen van vragen en dilemma’s, 

leren van en aan elkaar. Uitkomsten bundelen tot publicatie. 

 

Onderwerpen  

De aanpak van mobiliteitsvraagstuk bij de provincie Utrecht met bijzondere aandacht voor: 

- reorganisatie als onderdeel van een grotere veranderopgave; 

- organische krimp met organisatie brede functiegroepen in plaats van per afdeling; 

- selectie op kwaliteit in relatie tot de krimpopgave. 

Hierbij komen organisatiestrategie, leiderschapsthema’s, veranderkundige concepten, 

rolinvulling, besluitvormingsprocessen, inzet van (financiële) middelen en 

personeelsinstrumenten, en concrete resultaten aan de orde middels  dilemma’s en vragen. 

 

Aanwezig 

Leden beleidsgroep P&O, vertegenwoordigers ondernemingsraden, managers en 

leidinggevenden van provincies. 

 

Presentatie Provincie Utrecht 

Zie bijgevoegde Prezi presentatie van Marleen Arbouw. Feedback naar aanleiding van de 

presentatie: 

Positief valt op: 

 Ruim flankerend beleid; 

 Management is als geheel verantwoordelijk voor totale opgaaf ; 

 Krimpen zonder reorganisatie en organisch veranderen; 

 Mobiliteitstafel voor bespreken casuïstiek; 

Vragen of verwonderpunten: 

 Hoe zit het met de fiscale aspecten van de 50.000euro ZZP startbijdrage, en wat voor 

imago aspecten heeft dit? 

 Hoe wordt de non-activiteitsregeling bekostigd? 

 Werken met kwaliteitscriteria? 

 Zijn er worst case scenario ’s? Wat te doen als organisch veranderen niet (snel genoeg) 

werkt? 

 Is gedwongen ontslag gelimiteerd qua aantal? 

 Ondanks het uitgangspunt van organisch veranderen zijn er wel veel reorganisatie  

instrumenten; 

 Leidt de dreiging van gedwongen ontslag juist niet tot mínder bereidheid bij 

medewerkers om mobiel te zijn? 

 Is het wel gewenst om niet te gaan voor de baan van je leven? Wat doet dat met 

motivatie? 



 
 

 
 
 

   
 

 Hoe en met wie is het pakket flankerende maatregelen tot s tand gekomen 

 Hoe ziet het vrijwillige outplacement traject er precies uit? 

 

Naar aanleiding van de vragen ligt Marleen toe dat er 5 tussen mijlpalen zijn gezet om te komen 

tot het einddoel van 675 Fte begin 2015. Afhankelijk van de voortgang per mijlpaal kan de 

aanpak bijgesteld worden. Alle reorganisatie instrumenten zijn nu wel uitgewerkt maar dienen 

uitdrukkelijk als achtervang. Eerst proberen we de zaken vrijwillig en op organische wijze aan te 

pakken. Een aantal maatregelen geldt ook alleen voor herplaatsers, en niet voor alle 

medewerkers. Er wordt zorgvuldig met het flankerend beleid omgegaan. Mocht de aanpak 

uiteindelijk onvoldoende effect hebben dan kan er inderdaad ontslag volgen waarbij het halen 

van 675 Fte uitgangspunt is. Er is een substantieel bedrag voor flankerend beleid, maar dat zal 

niet voldoende zijn als er grootscheeps tot gedwongen ontslag moet worden overgegaan.  

 

Dilemma 1: De maakbaarheid van mobiliteit 

Een aantal highlights uit de discussie: 

 Is mobiliteit een middel of een doel? Bij reorganisaties wordt het vaak ingezet als middel. 

Strategisch wil je wendbare en weerbare medewerkers, dan is mobiliteit eerder het doel; 

 De term maakbaarheid heeft een sterk van boven af gestuurde klank. Het zou juist moeten 

gaan om een vanuit de medewerker zelf voorkomende wens; 

 Wat kan de rol van de organisatie zijn: ondersteunen met behulp van flankerend beleid, het 

beste werkt een mix van verleiden en dwang; 

 Het gaat bij stimuleren om een mix van vrijwilligheid en verplicht. Geheel zonder dwang c.q. 

een dwingende prikkel zal het onvoldoende op gang komen; 

 Mobiliteit wordt soms te simpel/beperkt neergezet. Het zou vooral moeten gaan om een 

permanent proces van strategische personeelsplanning en organische ontwikkelingen ; 

 Is het inherent aan de (provinciale) overheidsorganisaties dat mobiliteit van medewerkers 

niet of minder van zelfsprekend is? Of is het vooral iets van grote organisaties?  

 Moet iedere mobiliteitsbeweging wel beloond worden? Het mobiel zijn geeft zelf al 

voldoende beloning aan de medewerker (doordat hij/zij beter inzetbaar en weerbaarder 

wordt). Een zinvolle stimulans voor de mensen die een zetje nodig hebben lijkt wel 

wenselijk; 

 Als je flexibele medewerkers wilt moet je als organisatie ook een duidelijk perspectief geven 

van wat je van je organisatie en je medewerkers verwacht, ook naar de toekomst toe.  

 

 

Dilemma 2: De duale opgave: krimp (korte termijn) versus flexibele organisatie en 

duurzame inzetbaarheid (lange termijn) 

Een aantal highlights uit de discussie: 

 Jobcrafting: je eigen baan modelleren zodat deze goed/beter bij je past; 

 Duurzame inzetbaarheid lijkt vaak vooral een met de mond beleden wens, is niet altijd 

voldoende in daden zichtbaar; 

 Een operationele definitie van duurzame inzetbaar is dat je binnen twee dagen met vijf 

personen uit je netwerk een afspraak kunt hebben die je aan een nieuwe baan kunnen 

helpen; 

 Duurzame inzetbaarheid bij de BV overheid: zie het begrip breed en beperk het niet tot 

individuele organisaties. Je kunt het als organisatie niet alleen, doe het samen, bv in 

regionaal verband; 



 
 

 
 
 

   
 

 Zorg voor voldoende instroom en vergroening van je organisatie. Dat is van belang vo or een 

evenwichtige organisatie opbouw, maar ook om in de toekomst meet te kunnen doen met de 

“war on talent” (zijn de overheden straks nog in beeld als aantrekkelijke werkgever?); 

 Duurzame inzetbaarheid is iets van organisatie en medewerker samen; 

 Juíst in tijden van economische crisis is duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema. Juist 

nu is het belangrijk om mensen voor te bereiden op veranderingen en als organisatie te 

investeren in kwaliteit. Los van de crisis is (de noodzaak tot) continue verandering nu voor 

de overheid een gegeven en is duurzame inzetbaarheid een belangrijk en blijvend thema; 

 Duurzame inzetbaarheid is een vaardigheid van mensen, hoe ontwikkel je die? 

 Zullen de overheidswerkgevers nog steeds bereid zijn te investeren in duurzame 

inzetbaarheid als de bovenwettelijke WW wordt afgeschaft? 

 Is het wel logisch om vacature ruimte te reserveren voor 30-. De werkeloosheid is juist het 

grootste bij de groep 50+; 

 Duurzame inzetbaarheid is een manier om achterstallig personeelsonderhoud bij de 

overheid weg te werken. 

 

De elevator pitch: best practices  

 

Provincie Zuid-Holland, Bernard de Jong 

Belangrijk is het goede gesprek tussen medewerker en leidinggevende over de ontwikkeling van 

de medewerker en de ontwikkeling van de organisatie. In ZH hebben alle leidinggevenden een 

leiderschapstraject doorlopen. Hierin hebben ze een gemeenschappelijk leiderschapsprofiel 

gemaakt. Door dit traject is de verbinding versterkt, ook met de ambtelijke top die steeds 

aanwezig was. Er zijn “shared values” ontstaan.  

De medewerkers merken dit doordat ze in het gesprek betrokken zijn , en doordat ze hun 

leidinggevende 360 feedback gaan geven op het ontwikkelde profiel.  

 

Provincie Drenthe, Roelie Hoving 

In Drenthe proberen we de natuurlijke beweging te stimuleren. We hebben hiervoor het 

@motion initiatief ontwikkeld. Medewerkers die willen werken aan hun eigen ontwikkeling 

kunnen zich daar melden. Meedoen is voor medewerkers niet vrijblijvend (je tekent voor je 

programma). 

@motion organiseert workshops en probeert te matchen tussen medewerkers en 

klussen/functies. @motion probeert duurzame inzetbaarheid los te koppelen van de 

krimpopgaaf. In het begin riep dit bij medewerkers wel vragen of zelfs argwaan op, maar 

inmiddels kunnen we resultaten laten zien en hebben we vertrouwen gewonnen.  

  

Provincie Friesland, Lia van Dijk 

We hebben dit jaar mee gedaan aan de Week van de Uitwisseling. Dat i s een laagdrempelige 

en vrijblijvende manier om bij andere organisaties in de keuken te kijken. Het verbreed je 

netwerk en geeft veel beweging. Er hebben 50 provinciale medewerkers meegedaan. De 

uitwisseling is regionaal en breed van opzet (ook allerlei niet overheidsorganisaties) 

 

Gemeente Houten, Ria Fielmich 

In Houten is Matchpoint opgericht. Een centraal punt in de organisatie waar zicht is op kwaliteit 

en vaardigheden van medewerkers en waar vraag en aanbod (ook van kortere klussen) bij 

elkaar wordt gebracht. Medewerkers hebben bij Houten geen functiegarantie maar een 

baangarantie. Als start van deelname aan Matchpoint doen medewerkers een e-assessment. 



 
 

 
 
 

   
 

Matchpoint is op basis van vrijwilligheid. Er hebben zich al 170 medewerkers (bijna 50%) 

aangemeld. 

 

Afronding, conclusies, doorkijk naar volgende bijeenkomst 

Er zal een kort verslag van de bijeenkomst gemaakt worden. De ervaringen worden gebundeld 

en aan het eind van de vier masterclasses zal een publicatie gemaakt worden.  

De evaluatie van deze masterclass zal worden gebruikt bij de volgende sessie.  

 

Bij de volgende bijeenkomst zal de aanpak van de provincie Overijssel centraal staan.  Deze 

bijeenkomst vindt niet plaats op 15 mei zoals eerder aangekondigd mar op maandag 8 april 

van 13.30 tot 16.30 uur. 


