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Van 15 tot en met 19 
maart 2010 organiseren 
de twee grote mobiliteits-
organisaties in Zuid Ne-
derland, LIFT en IGOM, in 
Limburg de tweede editie 
van de Week van de Mo-
biliteit. Het succes van 
de eerste editie in 2008 

vroeg om een vervolg. 

Tijdens de Week van de 
Mobiliteit ervaren werkge-
vers en werknemers dat 
mobiliteit in een organisatie 
nodig is om kennis en kun-
de te bevorderen en mede-
werkers nog breder inzet-
baar te maken. Door één 
dag van werkplek te veran-
deren doen medewerkers 
nieuwe ervaringen op, ver-
groten zij hun netwerk en 
worden ze zich nog meer 
bewust van hun eigen 
functioneren. 

De Week van de Mobiliteit 
vormt door zijn eenvoud 
een goede eerste stap in 
de richting van meer mobi-
liteit. 

In de Week van de Mobili-
teit bieden deelnemende 
organisaties hun medewer-
kers de mogelijkheid één 
dag bij een andere organi-
satie te werken. 

Op hun beurt stellen die 
organisaties een aantal 
mobiliteitsplekken beschik-
baar voor anderen. Ui-
teraard staat het werkge-
vers vrij zelf ook een dagje 
rond te kijken bij een ande-
re organisatie. 

Miriam van Drunen: “Met 

speciale bijeenkomsten en 

nieuwsbrieven houden wij 
de organisaties die interes-
se hebben op de hoogte 
van de ontwikkelingen. Ook 
de media zullen volop aan-
dacht besteden aan dit eve-
nement.” 

“De cijfers van de eerste 
editie liegen er niet om: ruim 
1100 medewerkers waren 
op zoek naar een mobili-
teitsplek. Er waren  700 be-
schikbare mobiliteitsplek-
ken, 58 deelnemende orga-
nisaties, bijna 700 matches 
en een waarderingscijfer 
van 8.2! 

Miriam, dat is natuurlijk 
geweldig. Maar is dat voor 
jou als coördinator van 
LIFT niet ook beangsti-
gend voor een tweede edi-
tie van de Week van de 

Mobiliteit?  

“Best wel, dat kan ik met 
recht zeggen. Als één van 
de trekkers van dit project  
(samen met Brigitte Collaris  

van LIFT  en Masja Janssen
-Lacroix van IGOM) hard 
werken om minstens dezelf-
de uitkomsten te krijgen als 
in 2008. Ik heb de goede 
hoop dat wij in de tweede 
editie deze cijfers ruim-
schoots zullen overtreffen. 
Om je een indruk te geven 
al vast een paar gegevens. 
Op dit moment hebben nog 
niet alle deelnemende orga-
nisatie hun mobiliteitsplek-
ken aan ons doorgegeven 
en toch hebben wij nu al de 
1000 reeds overschreden! 
Als lid van het SAM-netwerk 
wil ik graag de lezers van dit 
bulletin informeren hoe suc-
cesvol deze Week van de 
Mobiliteit uiteindelijk zal zijn 
geworden!” 

Succes! 

Week van de Mobiliteit: Tweede editie 

Miriam van 
Drunen in de lift..  

Mariëtte Terpstra 
over instroom in 
2010 bij Politie 
Zuid-Oost Brabant 

SAM ZON en de 
vergaderdata 2010 

Rita van der Laan: 
creatieve mobili-
teitsbenadering 

De Mobiliteitsorga-
nisatie van Rijks-
waterstaat door 
Frits Hiert 

Elies Sevriens met 
terugblik 2009 van 
de Regio Zuid MO 

Liesbeth Oosten-
rijk maakt een 
Switch 

P&O Services 
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Interessant om te weten 
wat de stand van zaken van 
de instroom bij de Politie 

Zuid-Oost zal zijn in 2010: 

In 2009 zijn de werving- en 
selectie activiteiten voor de 
instroom van de functies 
(hoofd)agent stilgelegd. Een 
algemene vacaturestop in dit 
jaar maar ook in 2010  was 
hiervoor de aanleiding. Eer-
der hebben we jullie dit be-
sluit al toegelicht. Op dit mo-
ment is ook op het gebied 
van administratief technisch 
personeel nog geen zicht op 
vacatures, die extern mogen 
worden opgesteld. Alleen in 
heel specifieke gevallen zoals 
specialistische functies kun-
nen we hierop uitzonderingen 
maken. 

Vrijwillige politie 

Afgelopen jaar hebben we 
onze wervingsenergie gericht 
op de Vrijwillige Politie. Het 
Eindhovens Dagblad be-
steedde ruim aandacht aan 
deze functie wat leidde tot 
een enorme toeloop op de 
informatiebijeenkomsten. Na 
de uitgebreide selectieproce-
dure hebben we 9 personen 
aangemeld voor de opleiding 
die in december jl. is gestart. 
Vrijwilligers doen dit werk 
naast hun 'betaalde' functie. 
Zeker in deze tijd waarbij dat 
het doen van vrijwilligerswerk 

vaak onder druk staat, zijn we 
dan ook trots op het behaalde 
aantal. 

Master Recherchekunde 

Voor het jaar 2010 zijn de 8 
opleidingsplaatsen voor de 
Master Recherchekunde al 
gevuld. De werving hiervoor 
wordt landelijk aangestuurd. 
Voor deze HBO-studie, die 
opleidt tot een functie binnen 
de opsporing, is grote belang-
stelling. Ons korps zal jaar-
lijks hiervoor mensen oplei-
den om uiteindelijk in 2012 
aan de doelstelling te voldoen 
die met het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken is afge-
sproken om binnen de opspo-
ring meer mensen op een 
HBO (+) niveau aan het werk 
te hebben. 

Activiteiten op weg naar 

2011 

De instroom aantallen voor 
de opleidingsplaatsen in de 
niveaus 3 en 4 (agent en 
hoofdagent) in 2011 zijn nog 
niet  exact bekend. Wel we-
ten we dat het weer een groot 
aantal zal worden, gelet op 
de uitstroom van ons korps 
(vanwege de toenemende 
vergrijzing!) Zoals jullie weten 
neemt de selectieprocedure 
met de verschillende testen 
een tijd van 4 tot 6 maanden 
in beslag. Daarom starten 

wij in april van het nieuwe 
jaar weer met de Werving 
en Selectie van nieuwe 

mensen. 

Ook zullen in november 2010 
twee aspiranten geplaatst 
worden in de niveau 2 oplei-
ding - assistent politiemede-
werker. Verschillende activi-
teiten zullen ingezet worden 
voor de werving. Onze Lan-
delijke Wervingssite wordt 
zeer druk bezocht, maar ook 
denken we aan een Police 
Experience Day: een open 
dag voor jongeren. Verder 
bezoeken we in deze tijd vol-
op de MBO informatiemark-
ten in het onderwijs. 

 

Belangstelling 

Zijn er uit het SAM netwerk 
nog geïnteresseerde kandi-
daten voor het politieonder-
wijs, dan staan wij die graag 
te woord! Ook kunnen zij zich 
voor een Beroeps Oriëntatie 
Politie informatiebijeenkomst 
melden. Voor 2010 staan er 
tien gepland. Zij worden op 
de Politieacademie in Eindho-
ven gehouden en aanmelden 
gaat via de wervingssite 

www.kombijdepolitie.nl. 

“Wij wensen jullie een gezond 
en voorspoedig 2010!” 

Redactie: Mariëtte Terpstra 
Afd. Personeelsvoorziening 

Instroom  / vacatures Politie Zuid-Oost 

Het mobiliteitsnetwerk SAM ZON komt op onderstaande data bij-
een. De locatie zal nader in overleg met de deelnemers afgestemd 
worden. 

1 maart 

19 april 

14 juni 

20 september 

22 november 

De deelnemers van dit netwerk worden vriendelijk verzocht deze 
data te reserveren. De vergaderingen vinden plaats van 09:00 uur 
(inloop) tot 13:00 uur (na gezamenlijke netwerklunch aangeboden 
door de gastheer). 

Netwerkbijeenkomsten SAM ZON in 2010 

Samenwerken Aan Mobiliteit 

Mariëtte: “bezoek onze 

Landelijke Wervingssi-

te voor meer informatie 

www.kombijdepolitie.nl” 

http://www.kombijdepolitie.nl/
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SAM 

Mijn oorspronkelijke 
passie ligt bij creativi-
teit en het werken met 
volwassenen en kinde-

ren. 

Middels creatieve wegen 
kunnen mensen beter 
ontspannen, zichzelf zijn, 
verrassende ontdekkin-
gen doen en raken daar-
door gemotiveerd hun 
doel te bereiken. 

Vanuit mijn praktijk als 
kunstenaar & docent ben 
ik onder andere door het 
Ministerie LNV ingehuurd 
binnen het mobililiteits-
proces van Switch, de 
toenmalige Mobiliteitsor-
ganisatie. Mensen met 
loopbaanvragen komen 
via een creatieve bena-
dering sneller bij zichzelf 
en vaak tot een verras-
sende oplossing binnen 
hun interessesfeer.  

Switch (LNV) heeft met 

de inpassing van deze 
workshop „het creatieve 
zoekprofiel‟ binnen haar 
trajecten bijzonder veel 

successen geboekt voor 
haar mobiliteitskandida-
ten. Tijdens deze work-
shops ben je niet alleen 
bezig met je hoofd, maar 
ook met je hart! 

Ook voor ouderen werkt 
een creatieve workshop 
enthousiasmerend. 

Samen met “Bureau 
Geestgrond” heb ik een 
programma van ander-
halve dag “Zinvol en ge-
nietend ouder worden” 
ontwikkeld. Voor dit pro-
duct worden we inge-
huurd door bedrijven en 
instellingen, die werkne-
mers een prettige over-
gang gunnen. Van hun 
druk en werkzaam leven, 
naar een zinvolle invulling 
na hun pensionering. Ook 
die begeleiding kun je 
zien als een waardevolle 
invulling van „goed werk-
geverschap‟ 

Een hele dankbare groep 
om mee te werken zijn 
kinderen/jongeren van 5 
tot 18 jaar met een PGB, 

een persoonsgebonden 
budget. 

Ingaand op hun persoon-
lijke interesses, wordt al 
tekenend, schilderend en 
pratend hun eigenwaarde 
en zelfvertrouwen opge-
vijzeld. Naast de thera-
pieën, die ze veelal heb-
ben, wordt deze activiteit 
door hen als bevrijdend 
en motiverend ervaren. 
Ze kunnen gemakkelijker 
hun gevoelens uiten. 

Er wordt veel gelachen 
en daardoor ook con-
structief en geconcen-
treerd gewerkt. 

Ik werk in mijn eigen ate-
lier en op locatie. 

Een prettige sfeer is heel 
belangrijk, zowel bij indi-
viduele begeleiding als bij 
het werken met een 
groep. 

Mijn ervaringen hebben 
mij geleerd dat mens en 
creativiteit onlosmakelijk 
met elkaar verbonden 
zijn! 

Ik wens jullie een inspire-
rend en creatief 2010 toe. 

Redactie: 
Rita van der Laan 
www.minds-in-motion.nl  

Rita van der Laan 

06 - 24795371 

Minds in Motion 

Rita van der Laan 
“Mobiliteit vanuit de  

creatieve hoek benaderd” 

http://www.minds-in-motion.nl/
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Samenvatting van de pre-

sentatie die Frits Hiert heeft 

gegeven als gastheer voor 

het SAM mobiliteitsnetwerk. 

Ontwikkelingen RWS  

Rijkswaterstaat is evenals 
elke andere organisatie in 
beweging . Het  Onderne-
mingsplan RWS vraagt groot-
scheepse veranderingen in de 
samenstelling en omvang van 
het personeelsbestand.  Rijks-
waterstaat moet met minder 
mensen meer kwaliteit leveren 
in de komende jaren. Een 
geluid dat in de politiek vaak 
te horen is! Een aantal taken 
zal derhalve niet meer uitge-
voerd worden en de compe-
tentieprofielen van sommige 
RWS medewerkers zijn niet 
gericht op de overblijvende 
taken. Deze discrepantie tus-
sen taken en competenties 
wordt significanter door reor-
ganisaties, het afstoten van 
taken, herordening en de sys-
tematische aanpak van de 
funct ioneringsgesprekken 
waarin veel meer dan in het 
verleden gesproken wordt 
over ontwikkeling en compe-
tenties. 

Deze ontwikkelingen zijn niet 
nieuw en spelen zich overal 
af.  In het kader van de vereis-
te mobiliteit heeft Rijkswater-
staat in 2006 een Corporate 
Mobiliteits Centrum opgericht. 

Het CMC werd opgericht 

In 2006 is het Corporate Mobi-

liteitscentrum (CMC) in het 

leven geroepen, dat onder-

deel is van de Corporate 

Dienst van Rijkswaterstaat 

waarvan het hoofdkantoor in 

Utrecht staat. 

De visie op mobiliteit, zoals 

die door de afdeling Mobiliteit 

gehanteerd wordt, is: “ De 

afdeling Mobiliteit richt zich op 

het stimuleren, faciliteren en 

ondersteunen van mobiliteit, 

dat wil zeggen de juiste mede-

werkers op het juiste moment 

op de juiste functie”. Mana-

gers en medewerkers dragen 

zelf verantwoordelijkheid voor 

het daadwerkelijk realiseren 

van mobiliteit. Daarbij ligt de 

focus op dit moment meer op 

de gestuurde mobiliteit echter 

meer en meer zal de nadruk 

komen te liggen op de vrijwilli-

ge mobiliteit. RWS wil  als 

moderne werkgever de mobili-

teitsmogelijkheden metho-

disch en goed begeleiden. 

 

Het CMC heeft 8 mobiliteits-

adviseurs in vaste dienst en 

maakt gebruik van een flexi-

bele schil. Het team van  mo-

biliteitsadviseurs bestaat ener-

zijds uit adviseurs die individu-

ele begeleidingstrajecten ver-

richten, groepstrainingen ge-

ven en mobiliteitsprojecten 

uitvoeren en anderzijds uit 

adviseurs die een strategische 

en tactische mobiliteitstaak 

hebben. Deze senior mobili-

teitsadviseurs komen al in 

actie in de planfase van bij-

voorbeeld een reorganisatie. 

Het werkgebied van het CMC 

is onderverdeeld in regio‟s die 

alle diensten van Rijkswater-

staat in Nederland afdekt. 

Elke mobiliteitsadviseur be-

dient een of meerdere regio‟s. 

Het werkgebied van de mobili-

teitsadviseur ligt dus in de 

regio. Het CMC heeft een 

fysiek centrum in Utrecht op 

de 19e  etage van het kantoor-

pand van RWS waar alle 

groepstrainingen en work-

shops worden gegeven. De 

trainingen en workshops wor-

den door de mobiliteitsadvi-

seurs zelf gehouden. Hierbij 

moet je denken aan: zelfana-

lyses, richtingbepalingen, sol-

licitatietrainingen, jobclubs, 

netwerken & omgaan met 

veranderingen. Zoals eerder 

is aangegeven heeft het CMC 

met vrijwillige en organisatie-

gestuurde mobiliteit te maken. 

Vrijwillige mobiliteit. 

Voor een over het land ver-

spreide organisatie als RWS 

is het noodzakelijk om gebruik 

te maken van moderne media. 

Het CMC werkt aan deze ont-

wikkelingen en maakt gebruik 

van de reeds bestaande, voor 

het Rijk ontwikkelde digitale 

instrumenten. 

Rijkswaterstaat & Mobiliteit 

Samenwerken Aan Mobiliteit 

Het CMC in beeld

Face-to-face-begeleiding

door mobiliteitsadviseurs 

door het hele land

E-coaching en 

loopbaantelefoon: 

begeleiding via 

mail en telefoon

Digitaal loopbaancentrum op 

maat: zelfwerkzaamheid met 

slimme instrumenten

Instrumenten voor vrijwillige mobiliteit

Het 3 schillen (click-call-

face) model van CMC: 

Schil 1: de medewerker 

kan via het digitale loop-

baanloket van RWS infor-

matie aanklikken over 

loopbaan en kan testen 

doen. Schil 2: via de loop-

baantelefoon kan de me-

dewerker vragen stellen 

(call). Schil 3: er vindt face 

to face begeleiding plaats. 

De arbeidsintensiteit van 

begeleiding van het CMC 

vindt van buiten naar bin-

nen toe. 
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SAM 

De mobili teitsadviseur 

coacht en begeleidt mede-

werkers naar een nieuw 

toekomstperspectief. Hier-

voor maakt hij gebruik van 

instrumenten om de mede-

werker te helpen bij zijn 

loopbaanoriëntatie maar 

daarnaast ook bij de markt-

oriëntatie en marktbenade-

ring. Producten en diensten 

die geleverd worden zijn 

o.a. adviesgesprekken, 

sollicitatietrainingen, job-

search, opbouw netwerk, 

beroepskeuzeonderzoeken 

en persoonlijkheidsvragen-

lijsten. 

Organisatiegestuurde 

mobiliteit 

Voor de organisatiegestuur-

de mobiliteit kunnen drie 

instrumenten in stelling 

worden gebracht. Deze 

instrumenten worden inge-

zet afhankelijk van de om-

vang van de problematiek 

die opgelost moet worden. 

Voor individuele verplaat-

singen werken mobiliteits-

managers samen met mo-

biliteitsadviseurs. Als het 

om een aantal verplaatsin-

gen gaat (>10) is het de 

moeite waard om een pro-

ject in te richten. Voor zeer 

grote groepen is het denk-

baar om een apart organi-

satieonderdeel in te richten. 

Een tijdelijke organisatie 

kan medewerkers waarmee 

exit-afspraken gemaakt 

zijn, op verschillende werk-

zaamheden binnen en bui-

ten RWS inzetten.  

De omvang van de taak en 

het gebruik van verschillen-

de instrumenten wordt be-

paald door de omvang van 

het gebruik. Die is deels 

gegeven door de perso-

neelsomvang (dat levert het 

potentieel aan klanten op) 

en deels door de acties van 

het management. 

Organisa t iest ructuur 

CMC 

Het Corporate Mobiliteits-

Centrum bestaat uit een 

eenheid Werving en Selec-

tie, een Project Arbeids-

marktstrategie en een een-

h e i d  M o b i l i t e i t 

(onderverdeeld in het Loop-

baanloket en het Employa-

bility Center). Bij het Loop-

baanloket worden  individu-

ele vragen behandeld. Het 

initiatief ligt bij de medewer-

ker, maar kan gestuurd zijn 

door de manager, bijvoor-

beeld naar aanleiding van 

een functioneringsgesprek 

(het zogenaamd RKW-

gesprek). 

Het CMC kan opdrachten  

krijgen van uit de organisa-

tie zowel in individuele zin 

(voor vrijwillige mobiliteit) 

als door de bewegingen in 

de organisatie (voor organi-

satiegestuurde mobiliteit). 

Managementinformatie 

Het CMC levert elke maand 

en elk kwartaal manage-

mentinformatie. Hierbij 

wordt gemaakt van het 

Boss2 programma, dat een 

klantvolgsysteem is ten 

behoeve van loopbaanbe-

geleiding. In 2008 had het 

CMC 520 begeleidingstra-

jecten, waarvan ongeveer 

50% hebben geleid tot suc-

cesvolle bemiddeling/

plaatsing. 

Redactie: Frits Hiert, Mo-

biliteitsadviseur Corpora-

te Dienst Rijkswaterstaat 

 

Corporate Mobiliteits Centrum (CMC) 

Mobiliteits-

managers voor 

individuele her- en 

uitplaatsingen

Mobiliteits-projecten

voor groepsher -en 

uitplaatsingen (> 10 

personen)

Instrumenten voor organisatie-gestuurde mobiliteit

Tijdelijke organisatie 

voor de oplossing 

van problemen  -

uitzendorganisatie. ( 

>50 personen)

Corporate 
mobiliteitsCentrum

Employability Center
(Organisatiegestuurde 
mobiliteit; gevolg van 

organisatiebeslissingen)

Loopbaanloket
(initiatief vanuit de
medewerker of uit 

RKW-gesprek)

Werving & Selectie

Project
Arbeidsmarktstrategie

E-coaching
en telefonisch

consult

Ditigaal
Loopbaan-
centrum

Face-to-face
Mobiliteits-

adviseur

Mobiliteits-
projecten

Mobiliteits-
managers

voor
herplaatsing

Tijdelijke
organisatie

Instroom Doorstroom Uitstroom
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Samenwerken Aan Mobiliteit 

17 jaar oud en daar 
stond ik dan als recrea-
tieleidster op een cam-
ping vol met vakantievie-
rende mensen! Ik mocht 
een team van 4 recrea-
tiemedewerkers aanstu-
ren en iedereen „dé va-
kantie van zijn leven‟ be-
zorgen. Vol enthousias-
me ging ik aan de slag:  
activiteiten bedenken, 
organiseren en iedereen 
een taak toewijzen. Dat 
kon toch niet moeilijk 
zijn? We wilden toch 
iedereen een leuke tijd 
bezorgen! De praktijk 
pakte geheel anders uit. 
Niemand deed hoe ik het 
had bedacht, alles liep 
anders en mijn eigen 
handelen kreeg ik als 
een hele grote sneeuw-
bal terug waar ik onder 
bedolven werd. 

Dat was helemaal niet 
leuk! Maar al snel kwam 
ik erachter hoeveel ik 
hiervan had geleerd. 
“Jeetje”, dacht ik, “wat is 
dit pijnlijk maar zo puur 
en leerzaam”. Vanaf dat 
moment wist ik het: hier 
kan geen enkele oplei-
ding tegen op. Op deze 
manier wil ik leren een 
goede leidinggevende te 
worden. De praktijk in! 

In mijn verdere werkza-
me leven heb ik verschil-
lende managementerva-
ringen opgedaan en op-
leidingen gevolgd. Tege-
lijkertijd ben ik op zoek 
gegaan naar uitdagingen 
waar ik mijzelf kon ont-
wikkelen en anderen kon 
ondersteunen hetzelfde 
te doen. 

Voor mij was het belang-
rijk om regelmatig van 
omgeving te wisselen op 
zoek naar verversing. 
Om mijn opgedane patro-
nen binnen een organisa-
tie te doorbreken en mijn 
nieuw geleerde vaardig-
heden weer op een an-
dere plek toe te passen, 

op zoek naar mijn per-
soonlijke doel: een goede 
leidinggevende worden. 

Zo heb ik binnen mijn 
vakgebied in een aantal 
jaren verschillende orga-
nisaties gezien en word 
ik ook steeds beter in de 
dingen waar ik goed in 
wil zijn.  

Ik was een snelle leer-
ling, geweldig, maar de 
keerzijde voor mij was 
dat ik binnen verschillen-
de organisaties hetzelfde 
“trucje” uit ging halen. Ik 
leerde natuurlijk nog 
steeds maar er was 
steeds minder uitdaging 
die paste bij mijn ervaring 
en snel groeiende com-
petenties. Ik werd een 
door de werkvloer ge-
waardeerde leidingge-
vende echter die door het 
management als lastig 
werd ervaren. Ik wist dat 
ik nieuwe dingen wilde 
en moest leren om hier 
sterker uit te komen en 
ook op een hoger plan te 
komen. 

Bij mijn toenmalige werk-
gever lagen geen groei-
mogelijkheden in het 
vooruitschiet en werd ik 
een kant op gemanoeu-
vreerd die ik niet wilde.  

De zoektocht begon. Sol-
liciteren binnen andere 
sectoren leidde tot op-
merkingen als, “u heeft 
geen ervaring” of “bent u 
niet een beetje jong om 
deze baan te willen?”. 
Opleidingen waren duur, 
duurden lang, waren niet 
te combineren met mijn 
baan en ondersteuning 
vanuit mijn werkgever 
was er niet. 

Toen kwam Stichting 
Intermin op mijn pad. De 
begeleider wist mij los te 
koppelen van mijn CV en 
keek naar mijn werkelijke 
capaciteiten en mijn leer-
vragen. Stichting Intermin 

durfde mij te detacheren 
bij verschillende op-
drachtgevers, gekoppeld 
aan mijn capaciteiten en 
leervragen en liet mij op 
een verantwoorde manier 
op mijn tenen lopen.  

Doordat Intermin met mij 
mee bewoog, ontstonden 
er ineens veel meer kan-
sen en mogelijkheden. 
Inmiddels heb ik mij bin-
nen verschillende organi-
saties en sectoren kun-
nen verbreden en op ver-
schillende niveaus mijn 
opdrachten succesvol 
kunnen uitvoeren. En ik 
kan je vertellen: het leer-
effect is groot! 

De kracht achter Intermin 
is het grote netwerk dat 
ze hebben opgebouwd. 
Netwerken onderhouden 
is dan ook erg belangrijk. 

Hun totale netwerk wordt 
ingezet als instrument 
om beweging op maat te 
creëren, zodat mensen 
zichzelf kunnen ontwik-
kelen en overstijgen. 

Voor de regio Oost Ne-
derland ben ik de laatste 
anderhalf jaar intensief 
bezig geweest met net-
werken. Zo heb ik mij ook 
aangesloten bij SAM, 
een netwerk dat ook be-
zig is om onderlinge mo-
biliteit te bewerkstelligen. 
Netwerken maakt het 
mogelijk om deuren voor 
elkaar open te zetten en 
zo intersectorale mobili-
teit te creëren voor ieder-
een. 

Redactie: 

Liesbeth Oostenrijk 

06 - 23566878  

Liesbeth Oostenrijk: mijn SWITCH 
“Zonder zoekprofiel geen gerichte 

arbeidsmarktfase” klinkt het vaak 

in Mobiliteitsland. Maar wat is nu 

het echte „SwitchPoint‟ dat de aanlei-

ding vormt tot een bewuste carriè-

restap of –move? YourSwitch laat 

mensen aan het woord over de be-

zieling van het zoekprofiel. Wat was 

de echte beweegreden om daad-

werkelijk ‘’ in beweging’ te komen? 

Liesbeth Oostenrijk vertelt over haar 

persoonlijke ‘SwitchPoint‟. 
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De opdracht om de Over-
heid in de regio bij elkaar 
te brengen en voor elkaar 
transparant te maken is 

aardig gelukt.  

Om het netwerk te onder-
houden hebben we in 2009 
13 Search overleggen voor 
functionarissen op operatio-
neel niveau georganiseerd. 
Meer dan 60 kansen, kandi-
daten en stageplekken zijn 
er zo met elkaar uitgewis-
seld. In 2010 continueren we 
deze overleggen en gaan we 
vooral de kennis en ervarin-
gen delen. We sluiten zo‟n 
overleg (net als het SAM 
netwerk) af met een ge-
meenschappelijke lunch 
waarin wordt nagepraat en 
informatie wordt uitgewis-
seld.  

Om zicht te krijgen op de 
ontwikkelingen op (middel)
lange termijn zijn er in 2009 
twee overleggen voor functi-
onarissen op tactisch niveau 
georganiseerd. In het laatste 
z o g e n a a m d e  R O O Z 
(Regionaal Overleg Ontwik-
kelingen Zuid) kwam na een 
goede presentatie van Drs. 
Albert Kamperman, manager 
DBU Group Open Universi-
teit, de discussie goed op 
gang over mobiliteit en over 
EVC. Bij de inventarisatie 
van de wensen van de deel-
nemers bleek dat behoefte is 
aan regionale arbeidsmarkt-

kennis, bemiddeling en sa-
menwerking. Hierin vragen 
ze een sterke rol van de MO. 
We zitten al voor een groot 
deel op de goede weg omdat 
het rijk regionaal elkaar kent 
en we inzichtelijk krijgen 
waar kansen en bedreigin-
gen zitten. Wij zijn van de 
uitvoering en het samen-
brengen. We zullen vooral 
de uitvoering zo creatief, 
innovatief en effectief moge-
lijk doen en de resultaten 
laten zien. Bij verschillende 
Rijksoverheden hebben me-
dewerkers die op een be-
dreigde plek zaten IF con-
tracten gekregen bij diverse 
netwerkpartners en daarbui-
ten. Dit onder regie en/of 
faciliteren van/door regio 
Zuid. Bij een onderdeel van 
LNV zijn de eerste pools 
gestart. Medewerkers van 
fase 3 kunnen hier 2 weken 
stage lopen. Bevalt het we-
derzijds, dan kunnen ze een 
jaar op IF basis werken.  

Dienstverlening: 

Erg leuk is dat in 2009 
steeds meer ministeries, die 
regionaal zelf geen/te weinig 
loopbaanadviseurs hebben, 
ons inzetten voor trajectbe-
geleiding. Wij hebben de 
producten en diensten nu 
goed uitgewerkt en weten via 
een intakegesprek met de 
medewerker en daarna sa-
men bij de leidinggevende, 

helder neer te zetten wat er 
nodig is om iemand echt van 
werk naar werk te begelei-
den. We bespreken hoe ver 
iemand van de arbeidsmarkt 
af staat en wat er nodig is 
aan trainingen en begelei-
ding. We hebben successen 
geboekt met medewerkers 
die al thuis zaten, door met 
hen breder naar hun situatie 
te kijken, de zoekrichting bij 
te stellen naar een functie 
die meer aansluit bij oplei-
ding en werkervaring, het cv 
goed op de mobiliteitsbank 
te plaatsen, hen te leren sol-
liciteren en netwerken en 
hen steeds te blijven stimule-
ren om vooral te blijven net-
werken en solliciteren. 

Zo zie je dat er heus kansen 
voorbij komen, maar je moet 
er wel voor openstaan en 
wat voor doen. Ik heb zelf 25 
jaar met veel plezier in het 
bedrijfsleven gewerkt. Ik 
weet als geen ander dat het 
een hele cultuuromslag in-
houdt om mensen van de 
overheid naar een andere 
sector te begeleiden. Maar 
bedenk goed dat de tijd dat 
je als ambtenaar voor je hele 
leven “gebeiteld” zat nu toch 
voorbij is. Ik vind het gewel-
dig als mensen enthousiast 
worden om toch vooral de 
stap te doen naar een ande-
re baan. 

Redactie: Elies Sevriens 

Elies Sevriens: Mobiliteitsorganisatie Rijk Regio Zuid  

Elies Sevriens: “in 

maart organiseert de 

MO Zuid een work-

shop over „de drem-

pels van de overheid 

naar het bedrijfs-

leven‟. Ik ben erg be-

nieuwd naar de vra-

gen in het interactie-

ve deel van deze 

workshop.” 

SAM 
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Samenwerken Aan Mobiliteit 

SAM 

Tanja Jansen en ik hebben in 
december 2009 het landelijke 
SAM bijgewoond. Het SAM Zuid 
Oost Nederland (ZON) was als 
enige regionale SAM officieel 
vertegenwoordigd. Je zou daaruit 
kunnen concluderen dat de regi-
onale netwerken niet zitten te 
wachten op een Landelijke over-
koepeling. Tijdens dit overleg 
kwam aan de orde of het Lande-
lijke SAM als netwerkorganisatie 
bestaansrecht heeft. De regiona-
le SAM netwerken herkennen 
zich wellicht te weinig in de huidi-
ge overkoepeling. 

Wij hebben in dit overleg de 
standpunten van de vergadering 
vertegenwoordigd. Als voor-
naamste punt geldt dat het SAM 
ZON net als alle andere regiona-
le SAM netwerken een zelfstan-
dig (onafhankelijk) mobiliteitsnet-
werk is en blijft. Als er een Lan-
delijke overkoepeling zou zijn die 
onze activiteiten ook financieel 
zou kunnen bijstaan, dan zou dat 
geweldig zijn. Maar dan praten 
we over een overkoepelende 
servicegerichte kleine organisatie 
en niet een apart netwerk. In het  
kader van een op te richten Mo-
biliteitsbureau voor de regionale 
SAM is een subsidie bij het A&O 
Fonds aangevraagd maar die is 
afgewezen. In maart komt het 
SAM Landelijk bijeen. Tijdens dat 
overleg zal dan ook bepaald 
worden of het SAM Landelijk 
onder deze naam doorgaat dan 
wel zichzelf zal opheffen als 
netwerk. Laten we hopen dat het 
mogelijk blijft dat er subsidie 
verkregen wordt voor een over-
koepelend service gericht Mobili-
teitsbureau. Maar dan is het 
zeker noodzakelijk dat er een 
entrepreneur wordt gevonden die 
flink aan de kar gaat trekken en 
de link weet te leggen met alle 
netwerken in de regio‟s, op basis 
van overleg en afstemming. Zo-
dat daadwerkelijk wordt afge-
stemd op de wensen en noodza-
ken van de regionale SAM net-
werken. 

Redactie, Ad Smets 

Terugkoppeling 

SAM Landelijk 

Algemeen Directeur 

Frank Damen: “in het 

kader van de landelijke 

dekking van onze dien-

sten lag het voor de 

hand om ook in de zui-

delijke regio een vesti-

ging te hebben. We wil-

len maatwerk leveren 

en dan is het wenselijk 

om onze diensten zo 

dicht mogelijk bij onze 

cliënten te brengen.” 

Vrijdag 29 januari om 

15:00 uur is het zover, 

dan wordt het kantoor 

in het prachtige pand 

aan de Boschstraat 45 

te Maastricht feestelijk 

geopend.  

P&O Services is lande-

lijk al jaren werkzaam 

op het gebied van mobi-

liteitsbeleid en – dienst-

verlening bij de over-

heid en semi-overheid. 

Sinds een paar jaar zijn 

zij ook actief in het Lim-

burgse. P&O Services 

Groep is een aanbieder 

van creatieve en effec-

tieve mobiliteitsoplos-

singen voor overheids-

organisaties, zorg- en 

welzijnsinstellingen en 

politiek bestuurders. Zij 

brengen mensen in be-

weging en zorgen er-

voor dat die hun loop-

baan op passende wijze 

kunnen voortzetten.  

Bekend is hun Mobili-

t e i t s d i ens t ve rban d . 

Daarbij neemt P&O 

Services het dienstver-

band van werknemers 

of bestuurders over. 

Frank Damen: “zij krij-

gen bij ons, naast een 

dienstverband, een ge-

richte persoonlijke be-

geleiding om een stevig 

fundament voor hun 

toekomst te leggen. 

Een mobiliteitsoplossing 

„van werk naar werk‟ die 

zowel in het belang is 

van werkgevers als 

werknemers of bestuur-

ders.” Die doelstelling 

sluit ook nauw aan bij 

die van het SAM Mobili-

teitsnetwerk. 

Voor meer informatie 

over P&O Services 

Groep, kijk op: 

www.posg.nl 

 

Redactie: Ad Smets 

P&O Services 

Groep 

opent haar  

Maastrichtse 

deuren 

http://www.posg.nl
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Samenwerken Aan Mobiliteit 

Helaas houden nog 
veel organisaties zich 
niet bewust bezig met 
mobiliteit. Soms omdat 
gedwongen uitstroom 
(nog) niet ter sprake is. 
Toch is de stap naar 
werken aan mobiliteit 
minder groot dan ge-
dacht wordt. 

Overweeg als organisatie 
eens om programma‟s - 
die in feite bedoeld zijn 
voor de zogenaamde 
„high potentials‟ - open te 
stellen voor een bredere 
groep. Niet iedereen zal 
binnen de eigen organi-
satie kunnen doorgroei-
en, maar wellicht wordt 
hierdoor ook een hori-
zontale stap eenvoudi-
ger. Wellicht zelfs buiten 
de organisatie, maar 
werknemers komen wel 
in beweging. 

Denk als organisatie ook 
„out of the box‟, think glo-

MOBILITEIT TUSSEN 4 OREN 
bal. Om een dierenarts of 
IT-specialist mobiel te 
maken, hoef je deze niet 
volledig om te scholen. 
Wellicht geeft een buiten-
landse stage of een taal-
training net dat duwtje in 
de rug om een de stap te 
nemen om naar het bui-
tenland te verhuizen. 
Veel francofielen van 50+ 
lopen met het idee in hun 
hoofd om een chambre 
d‟hotes in Frankrijk te 
beginnen. Door hun 
drukke baan zijn ze er 
echter niet aan toe geko-
men om de Franse taal 
onder de knie te krijgen. 
Het lijkt ver gezocht, 
maar geef zoiets ook 
eens een kans. 

Werkgevers moeten toch 
een tandje bijzetten op 
het gebied van mobiliteit, 
maar ook tussen de oren 
van werknemers moet dit 
begrip een plekje krijgen. 
Bewust zijn of worden 

Voor meer informatie over het mo-

biliteitsnetwerk SAM ZON, vraag 

vrijblijvend de Flyer aan. 

Stuur een mail naar de redactie van 

dit bulletin (info@yourswitch.mobi). 

Je krijgt tevens automatisch het 

SAM bulletin toegestuurd. 

Ook op Linkedin is een netwerk-

groep SAM opgericht. Als je wilt 

linken, je bent van harte uitgeno-

digd. Het is onze bedoeling dat we 

via deze links sneller informatie 

over vacatures en kandidaten kun-

nen uitwisselen. 

Doe gerust mee! 

SAM nu ook als netwerkgroep op: 

van je mogelijkheden en 
aangeven wat je kunt en wat 
je wilt.  

Alleen wanneer werkgevers 
en werknemers SAMen wer-
ken komt mobiliteit tussen 
de vier oren. 

Redactie, Sjaak Verweij 

www.interino.nl 

06 - 55106723 
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Samenwerken aan 
mobiliteit, ook een 
uitdaging voor jou? 

Samenwerken Aan Mobiliteit 

Hoofdredactie 
Mr Ad.H.L.S. Smets 

Telefoon: (06) 48 13 13 48 
E-mail: info@YourSwitch.mobi 
© Copyright: YourSwitch 

Van de Hoofdredactie: 

De economie trekt aan, dat is nu niet alleen het geloof maar ook 

een feit. De financiële luchtbel, veroorzaakt door geldbeluste ban-

kiers, heeft een enorme impact gehad op de mondiale economie. 

De media hebben er een belangrijke rol in gespeeld, net als vele 

„wijze mannen‟ die tijdens interviews het allemaal hadden zien aan-

komen en het ons nog eens lekker negatiever voorspiegelden. 

Nu is het getij gekeerd. De export van China is in december 2009 

voor het eerst in ruim een jaar tijd hoger dan een jaar eerder. De 

groei van 17,7 % was veel hoger dan iedereen had voorspeld. Tja, 

voorspellen is een kunst en nog steeds geen wetenschap. Zelfs 

apen kunnen beter beleggen dan mensen, zo concludeerde een 

psycholoog een paar jaar geleden. 

Dat de markten aantrekken kunnen we in arbeidsland nog niet 

overal merken. Er zijn vele positieve ontwikkelingen en de negatie-

ve verwachtingen zijn gelukkig allemaal minder erg gebleken. Bij 

de Rijksoverheid moeten er wel nog mensen uit. Zo ook bij OCW 

moeten er alleen al 70 mensen bij de Concern Ondersteuning uit. 

Dat is niet niks. Laten we erop vertrouwen dat ze goede mobiliteits-

adviezen tot zich laten…. 

Zelf ben ik geen voorstander om mensen nu op straat te zetten als 

je weet dat diezelfde Rijksoverheid eind 2012 30.000 vacatures zal 

hebben. Met het zicht op de extra grote uitstroom van mensen in 

2012 (babyboomers) zou juist de overheid zich als goed werkgever 

van de beste kant moeten laten zien, maar dan moeten er wel anti-

ciperende besluiten genomen worden. Iets waarin ambtenaren niet 

echt goed in zijn. Ergo, het zou m.i. slimmer zijn om als overheid - 

bij een grote uitstroom in combinatie met een aantrekkende econo-

mie - mensen vast te houden en op basis van hun mogelijk te ont-

wikkelen competentieprofiel tijdig om– en bij te scholen zodat zij 

straks even waardevol ingezet kunnen blijven binnen de overheids-

organisatie. Ik vrees echter dat men wacht totdat er klassiek gere-

organiseerd moet worden vanuit het stempelmechanisme van her-

plaatsingskandidatuur. Er zijn heus goed voorbeelden ook in over-

heidsland. De Mobiliteitsorganisatie levert zeker een positieve bij-

drage aan het geheel. Maar ja, het zijn en blijven dezelfde over-

heids „managers‟ die verantwoordelijk blijven voor al deze organi-

satieontwikkelingen. Je mag dus nu al rekening houden met de uit-

komsten van hun inspanningen. En dan te bedenken dat de verkie-

zingen er al weer snel staan aan te komen, met alle gevolgen van 

dien, wat betreft het beleid dienaangaande. 

Ik wens de leden van alle mobiliteitsnetwerken een zonnig 2010 

toe in alle opzichten, bijzonder veel plezier in hun werk, veel suc-

ces met het netwerken en een geweldige „match‟ tussen kandida-

ten en vacatures. En voor LIFT een geweldige Week van de Mobili-

teit 

 

Ad Smets, Hoofdredactie 

Voorzitter SAM Zuid Oost Nederland (ZON) 


