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Verslag Tweede Masterclass Mensen in Beweging  

“VAN WERK NAAR WERK; EEN NIEUWE VISIE” 

8 april 2013, De Witte Vosch, Oude Gracht 46, 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  

Aanpak Overijssel@Search (O@S); overwegingen aan aanleiding vanuit provinciale context, 

kaders en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt; inzet van instrumenten, o.a. jobmarketing.  

 

Aanwezig 

Leden beleidsgroep P&O, vertegenwoordigers ondernemingsraden, managers en 

leidinggevenden van provincies, relaties vanuit gemeenten en andere overheidspartners. 

 

Presentatie Provincie Overijssel 

Zie bijgevoegde Pdf van de presentatie van Connie Taris, Chiel Baarveld en Chiel van der 

Heide. 

Lagerhuis Debat Stelling: Humaan ontslaan kan 

De stelling vanuit Overijssel is dat het mogelijk is om mensen op humane wijze te ontslaan. Er 

is een debat gehouden tussen een aantal vóór en tegenstanders van de stelling. Vervolgens is 

er door de gehele groep gestemd. 

 

Vóór: circa 2/3
e
 van aantal aanwezigen Tégen: circa 1/3

e
 van aantal aanwezigen 

Baan voor het leven bestaat niet meer, het 

gaat om duurzame inzetbaarheid van mensen 

De arbeidsmarkt is op dit moment zo dat er nu 

niet voor iedereen werk is. Het is in deze tijd 

(crisis) niet reëel. 

Als mensen echt als individu en eerlijk 

benaderd worden dan is het humaan om ze te 

helpen duurzaam inzetbaar te zijn, waardoor 

ze in staat zijn een plek te vinden waar ze tot 

hun recht komen 

Veel leidinggevenden zijn hiertoe 

onvoldoende in staat. 

Eigen verantwoordelijkheid benadrukken: 

wees regisseur van je eigen toekomst 

Dit legt te eenzijdig de verantwoordelijkheid 

bij de werknemer.  

Stelling van Asscher: beste manier om verlies 

van werk op te vangen, is vergroten van 

kansen op nieuw werk 

Er is veel achterstallig onderhoud waar de 

werkgevers zaken hebben laten liggen 

 

Dilemma’s 

Op basis van de ervaringen in Overijssel zijn 6 dilemma’s gerepresenteerd:  

1. 57+ wel of niet in standaardprogramma? 
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2. Klussen in de staande organisatie (werken voor je geld)  vs. Begeleiding naar buiten 

3. Huisvesting: binnen of buiten 

4. Curatieve mobiliteit gebruiken als ‘podium’ om preventieve mobiliteit te entameren  

5. Stabiliteit vs. Verloop vs. Managementdoelstellingen (= productiviteit / effectiviteit) 

6. Behoefte aan schaalgrootte vs. ‘uitholling’ door het eigen succes 

Gekozen zijn dilemma 2, 4, 5 en 6, 

 

Dilemma 2: Klussen in de staande organisatie (werken voor je geld) vs. 

Begeleiding naar buiten 

Het dilemma betreft de vraag of je boventalligen aan het werk moet houden met interne 

klussen, dit is bij de meeste organisaties wel gebruikelijk. In het werkbedrijf van Overijssel 

neemt men hierin een meer afwijzende positie in: zeker in het begin liever geen interne klussen. 

De groep heeft verschillende voor- en nadelen benoemd: 

 

Voordelen: 

 Werk wordt gedaan: de uren worden productief ingezet; 

 CV wordt beter: mensen kunnen zaken leren en ervaring opdoen; 

 Rust in de tent: geeft minder spanning bij betrokkenen; 

 Comfortabel: mensen blijven in hun vertouwde omgeving; 

 Werken voor je geld: past bij de “nuttig zijn” behoefte die veel overheidsmensen 

hebben;  

 Teamgevoel: mensen vallen niet buiten de boot. 

 

Nadelen: 

 Géén beweging: maakt dat er onvoldoende urgentie gevoeld wordt dat er echt iets moet 

veranderen; 

 Afstand arbeidsmarkt groeit: mensen blijven zich te veel intern oriënteren; 

 Gebrek aan urgentie: neemt druk weg om in beweging te komen; 

 Inactiviteit: houdt passieve houding instant; 

 Korte termijn versus lange termijn doel: voor korte termijn heeft het voordelen maar het 

werkt belemmerend voor de langere termijn externe oriëntatie; 

 Fake / niet consequent: eerst zeggen dat mensen overbodig zijn en ze dan weer 

gewoon in de organisatie aan het werk zetten is ongeloofwaardig. 

 

Conclusies:  

Het management moet consequent zijn, als mensen boventallig zijn dan moet de focus erop 

gericht zijn om ze buiten de deur aan het werk te krijgen. Interne klussen zijn niet per sé 

verkeerd, maar moeten echt gericht zijn op het bereiken van het einddoel van een externe 

toekomst.  

Minder werk moet ook daadwerkelijk leiden tot minder banen. Door actieve uitstroom komt er 

ook weer kans op instroom.  

Essentieel is: kom uit je comfortzone en als een interne klus dat belemmerd, dan dat dus niet 

doen! 
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Dilemma 4: Curatieve mobiliteit gebruiken als ‘podium’ om preventieve mobiliteit 

te entameren 

Het dilemma gaat over de vraag waar de balans tussen curatieve mobiliteit en preventieve 

mobiliteit het beste gevonden kan worden. Curatieve mobiliteit te gebruiken om preventieve 

mobiliteit te bevorderen heeft een aantal voordelen:  

 Successen vieren (geeft positieve spin off) : er ontstaat een positief beeld van beweging 

en mobiel zijn; 

 Mindset gebruiken: dit leidt tot een andere mindset bij mensen; 

 Mobiliteit blijft: mobiliteit wordt een normaal en gebruikelijk thema; 

 Zelfredzaamheid: van medewerkers wordt bevorderd; 

 Koplopers stimuleren: stimuleert de mensen die willen; 

 Normaliseren van beweging: kortom dit leidt tot normalisatie van het begrip mobiliteit, 

het is normaal (en zelfs gewenst) iedere paar jaar wat anders te gaan doen. 

 

Het kan echter ook nadelen met zich meebrengen: 

 Talent verdwijnt: ofwel de verkeerde mensen worden mobiel, sommige mensen wil je 

juist aan de organisatie binden; 

 Jong vs oud: kan de scheiding tussen jong (mobiel) en oud (niet mobiel) versterken;  

 Curatief -> bedreiging, hoe preventief als kans blijven zien? 

 Uitputting van budgetten en tijd: er zijn maar beperkte middelen beschikbaar voor 

loopbaanbegeleiding e.d. Die moeten vooral gaan naar de mensen die de ondersteuning 

ook echt nodig hebben. 

 

Dilemma 5: Stabiliteit vs. Verloop vs. Managementdoelstellingen (= productiviteit / 

effectiviteit) 

Het is de verantwoordelijkheid van de manager om de medewerkers te faciliteren, te binden en 

te boeien. Belangrijk is dat managers medewerkers aanspreken en dat medewerkers daarin hun 

verantwoording nemen.  

Er zou geen tegenstelling hoeven te zijn tussen productiviteit en beweging, maar dat vraagt wel 

dat tijdig het goede gesprek met medewerkers gevoerd wordt.  

 

Dilemma 6: Behoefte aan schaalgrootte vs. ‘uitholling’ door het eigen succes  

Het dilemma betreft de situatie dat het Werkbedrijf (WB) als gevolg van haar eigen succes 

mensen snel weer kwijt raakt. Dan wordt het steeds lastiger om de eigen activiteiten van het 

WB in stand te houden.  

 

De werkgroep heeft hierover het volgende gezegd: 

Misschien moet je dat verlies maar nemen. Het WB is immers een doel en geen middel op zich. 

Je kunt ook het werkbedrijf het doel maken, boventalligheid is immers geen unieke gebeurtenis. 

Je kunt dan meer kritische massa generen door op te schalen in de regio en/of de doelgroep te 

verbreden (niet alleen boventalligen maar ook stageairs, externen, zzp’ers, combinatie maken 

met ww’ers, en het uitgangspunt dat iedereen om de 5 jaar enige tijd in het werkbedrijf verblijft). 

 

De elevator pitch: volgende host provincies 

Voor de derde en vierde masterclass zoeken we nog provincies die we bijeenkomst willen 

“hosten”. Verzoek is om je aan te melden bij Peter Smits van het A&O fonds. Ook zal de vraag 

worden voorgelegd in de beleidsgroep P&O. 
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Afronding 

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

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.  

 


