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Richtlijn Aanbieden Mobiliteitskandidaten 

Naast het uitwisselen van (tijdelijke) vacatures en kennis, is een van de 

hoofddoelstellingen van de Stichting SAM zeker ook het uitwisselen van 

mobiliteitskandidaten. Met deze term worden alle kandidaten bedoeld die de wil 

hebben om een andere functie te vinden (en die er daadwerkelijk klaar voor zijn om 

de arbeidsmarktfase in te willen). Het kan dus gaan om loopbaankandidaten die uit 

vrije wil een verandering wenselijk vinden dan wel om kandidaten die op basis van 

krimptaakstellingen van hun organisatie een andere betrekking moeten vinden dan 

wel om outplacementkandidaten.  

Voordelen van het uitwisselen van mobiliteitskandidaten: 

 Het is een makkelijke en zelfs goedkope manier om aan goede medewerkers te komen; 

 De toelichting op (en de collegiale afstemming rondom) een mobiliteitskandidaat geeft een 

professioneel en helder beeld van de mobiliteitskandidaat: je weet wat je in huis haalt! 

 Vaak kan een stage / werkervaringsplaats op een snelle wijze tussen deelnemende 

werkgevers gearrangeerd worden en krijgt de mobiliteitskandidaat de mogelijkheid om tijdelijk 

geplaatst te worden op een vacature. In die zin kan de mobiliteitskandidaat laten zien wat hij 

in huis heeft en kan de ontvangende werkgever proeven aan de kwaliteit; 

 Triple win: de uitwisseling van mobiliteitskandidaten werkt in het voordeel van de aanbiedende 

werkgever, de ontvangende werkgever en zeker ook voor de mobiliteitskandidaat zelf. 

Afspraken rond het aanbieden van mobiliteitskandidaten: 

 Een mobiliteitskandidaat wordt via de SAM format (SAM zoekprofiel) aangeboden via de SAM 

Regiopool; 

 Dit zoekprofiel is deugdelijk ingevuld en bij een ‘door de werkgever gestuurde kandidaat’ 

gecontroleerd door een begeleidende adviseur. Uit het zoekprofiel blijkt onomwonden wat de 

mobiliteitskandidaat zoekt en zou willen / kunnen; wat de persoonskenmerken zijn; wat de 

drijfveren zijn; de sterke punten en/of valkuilen en welke kwaliteiten een kandidaat wil gaan 

inzetten / praktiseren, welke rol bij de kandidaat past. In een oogopslag wordt duidelijk 

gemaakt wat voor soort functie de mobiliteitskandidaat zoekt, welk soort werk dat hij wil doen; 

welke werkelementen aanwezig moeten zijn (teamwork/zelfstandigheid); welke werksfeer 

belangrijk is; op welk vakgebied men de werkzaamheden zoekt; hoe de rolinvulling in de 

werkzaamheden is (medewerker, meewerkend voorman, leidinggevende) alsmede de 

actieradius vanaf de woonplaats. 

 Ter nadere informatie is er een actueel C.V. dat eveneens door een begeleidende adviseur is 

gecontroleerd. 
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 Een begeleidend adviseur draagt er zorg voor dat er een persoonlijke toelichting op de 

mobiliteitskandidaat kan worden gegeven vanuit de latende werkgever. 

 Een begeleidend adviseur staat achter het zoekprofiel / CV en heeft aandacht voor de wijze 

waarop de mobiliteitskandidaat zich presenteert in woord en geschrift. In het bijzonder is er 

aandacht voor de regels van ‘Personal Branding’ rondom de mobiliteitskandidaat. Waarom 

zou een vacaturehouder moeten kiezen juist voor deze kandidaat? 

 Voordat een adviseur een mobiliteitskandidaat aanbiedt op een (tijdelijke) vacature, heeft de 

adviseur zich verdiept in de kansen van een geslaagde match; past de mobiliteitskandidaat op 

deze (tijdelijke) functie en past de werkomgeving ook qua sfeer bij de mobiliteitskandidaat? 

Het kan dus zeker wenselijk zijn om bij de organisatie waar de (tijdelijke) vacature ligt na te 

vragen wat de vacaturehouder echt wenselijk vindt. 

 Op het moment dat er een (tijdelijke) vacature bestaat bij een deelnemende werkgever, kan 

een andere deelnemende werkgever daadwerkelijk overgaan tot het aanbieden van een 

mobiliteitskandidaat. De mobiliteitskandidaat wordt bij de vacaturehouder aangeboden. We 

spreken echter af dat een kopie wordt gestuurd aan de representant van diezelfde werkgever. 

In de aanbieding zelf wordt al melding gemaakt dat het een mobiliteitskandidaat betreft vanuit 

het SAM netwerk waar de werkgever van de vacaturehouder deel van uitmaakt en dat 

verwacht wordt dat er met de meest gebruikelijke zorg naar deze mobiliteitskandidaat wordt 

gekeken. Omwille van de samenwerking mag de kandidaat (en de latende werkgever) 

verwachten dat een afwijzing met voldoende redenen omkleed wordt zodat alle betrokkenen 

kunnen leren van deze matchinspanning (‘sollicitatie’). 

 Van de vertegenwoordiger van de vacaturehoudende werkgever mag verwacht worden dat hij 

het matchproces collegiaal blijft volgen en waakt over de kansen van de aangeboden 

mobiliteitskandidaat bij gebleken geschiktheid. Hij ziet er ook op toe dat zijn organisatie er bij 

een afwijzing daadwerkelijk voor zorg draagt dat er een inhoudelijke motivatie van afwijzing 

plaatsvindt, zodat de professionals onderling leren van alle inspanningen van matchen. 

 Zowel de deelnemende werkgever die een mobiliteitskandidaat aanbiedt alsook de 

deelnemende werkgever die een mobiliteitskandidaat ontvangt, draagt zorg voor een 

terugkoppeling naar de SAM organisatie. Reden hiervan is inhoudelijke informatie die gebruikt 

kan worden voor de management rapportage die vanuit SAM verzorgd zal worden. 

 

 

  


