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Als uitvoerders van het sectorplan PO zien wij veel 
schoolorganisaties worstelen met arbeidsmobiliteit. Via de 
helpdesk mobiliteit krijgen wij regelmatig onderstaande 
vragen gesteld: 

‘Hoe breng ik mensen in beweging om mobiel te willen zijn?’ 

‘Hoe houd ik mensen mobiel en breed inzetbaar gedurende 
hun werkbare leven?’

‘Wat kan de schoolorganisatie doen om arbeidsmobiliteit 
te faciliteren?’

‘Hoe maak ik mobiliteit bespreekbaar?’

Allemaal vragen die te maken hebben met het hoe en 
waarom. Arbeidsmobiliteit wordt namelijk nog vaak 
geassocieerd met iets negatiefs. Arbeidsmobiliteit wordt 
vaak bepaald door de schoolorganisatie, wanneer iemand 
om wat voor reden dan ook niet meer functioneert op zijn 
huidige werkplek, of omdat het aantal leerlingen daalt en 
er minder personeel op de school nodig is. 

Als schoolorganisatie wilt u niet enkel reageren op 
functio neringsproblemen of veranderingen in het aantal 
leerlingen, maar proactief handelen vanuit een positieve 
‘mindset’. 

Mobiliteit is de manier om doorstroom te realiseren in 
zowel horizontale als verticale richting. Het doel: mensen 
breed en flexibel inzetbaar houden en medewerkers 
persoonlijke ontwikkeling bieden. Mobiele en flexibele 
medewerkers zijn interessant voor het onderwijs en voor 
de rest van de arbeidsmarkt. Medewerkers die willen door- 
of uitstromen vergroten met arbeidsmobiliteit hun kansen. 
Zo zorgen werkgever en medewerker er samen voor dat 
het onderwijs van morgen kwalitatief goed onderwijs kan 
blijven bieden. 

Steeds vaker zien we dat medewerkers variatie in hun 
werk belangrijk vinden en behoefte hebben om zichzelf 
verder te ontwikkelen. Medewerkers vragen dan zelf om 
arbeidsmobiliteit. Een goede ontwikkeling! 

Het sectorplan PO is een initiatief van sociale partners in 
het primair onderwijs en is met cofinanciering bekostigd 
door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
via het Sociaal Akkoord van 2013. Het sectorplan PO 
wordt uitgevoerd door het Arbeidsmarktplatform 
PO, het Participatiefonds en het Vervangingsfonds. 
Doel van het sectorplan PO is om arbeidsmobiliteit 
en personele samenwerking tussen schoolbesturen te 
stimuleren, zodat er meer (vaste) banen zijn en de 
WW-instroom wordt beperkt. Daarmee houdt (nieuw) 
onderwijspersoneel arbeidsperspectief. 

Het sectorplan PO bestaat uit drie maatregelen: 
1. Opzetten van regionale transfercentra
2. Mobiliteitshulpmiddelen aanreiken en ontwikkelen 
3.  Loonkostensubsidie bij het aannemen van 

jong personeel.

Dit e-handboek is een van de mobiliteitshulpmiddelen. 
Het handboek is opgesteld om schoolorganisaties te 
inspireren en motiveren om met arbeidsmobiliteit aan 
de slag te gaan. Ook biedt het praktische hulpmiddelen. 
Voor medewerkers bevat dit handboek een uitgebreide 
selectie van veelgebruikte tools. 

 

Veel leesplezier!

Uitvoerders sectorplan PO  
mei 2016
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Dit e-boek is geschreven voor werkgevers in het 
primair onderwijs. Dit kunnen P&O-ers zijn, maar ook 
schoolleiders. Medewerkers kunnen eveneens veel 
hulpmiddelen uit dit boek gebruiken. Wij streven er met 
dit boek naar dat werkgever en medewerker het gesprek 
met elkaar aangaan. 

Het eerste deel van dit e-boek is theoretisch en gaat in op 
wat arbeidsmobiliteit precies is en waarom het nodig is 
om hier als werkgever in te investeren. In ieder hoofdstuk 
vindt u tips, die onderaan elk hoofdstuk nog een keer 
worden samengevat. 

Het tweede deel bevat concrete hulpmiddelen die u kunt 
inzetten om mobiliteit te stimuleren, om mobiliteit te 
initiëren en om medewerkers te mobiliseren. Dit tweede 
deel is voorzien van een aantal zoekfuncties. Hieronder 
vindt u de uitleg van de zoekmanieren. Wanneer u op 
onderstaande symbolen klikt krijgt u de hulpmiddelen per 
zoekmanier in beeld. 
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Alfabetisch zoeken Via de processtappen 
uit de IMWR-cirkel 
van INK.

Zoeken via het 
motivatiekwadrant, 
gebaseerd op 
theorie van Hersey 
en Blanchard.

Een lijst van middelen 
speciaal voor 
medewerkers.

LEESWIJZER De uitvoerders van het sectorplan PO hebben veel 
aandacht besteed om alle informatie in deze publicatie 
zo compleet en foutloos mogelijk aan te bieden. 
De toepassing van de informatie in deze publicatie is 
echter voor eigen rekening en verantwoordelijkheid van 
de gebruiker. 

In deze publicatie wordt via externe links verwezen naar 
informatie van derden. De uitvoerders van het sectorplan 
PO kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden 
gehouden voor de kwaliteit of juistheid van de informatie. 
Ook houdt het opnemen van informatie van derden geen 
advies of aanbeveling in.

Mocht een link van de hulpmiddelen niet meer werken, 
geef dit dan aan ons door. Mobiliteitsdesk@vfpf.org

Het boek is geschreven in de hij-vorm. Wij zijn ons ervan 
bewust dat ± 85% in het onderwijs ‘vrouw’ is. Daar waar u 
‘hij’ leest kan uiteraard ook ‘zij’ gelezen worden. De hij-
vorm zorgt voor een meer objectieve beschrijving van de 
diverse rollen bij mobiliteit.
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1. Wat is arbeidsmobiliteit? 
In dit hoofdstuk leest u wat onder arbeidsmobiliteit wordt 
verstaan en wat de doelstellingen zijn. In het laatste 
deel van dit hoofdstuk wordt duidelijk dat het ‘willen’ 
en ‘kunnen’ mede bepaalt in hoeverre een medewerker 
arbeidsmobiel wordt. Tenslotte is er aan het eind van dit 
hoofdstuk een vragenlijst opgenomen.Door 17 vragen te 
beantwoorden komt uw medewerker erachter in welk 
motivatiekwadrant hij zit.

1.1 Definitie
Volgens de Dikke van Dale is de letterlijke betekenis van 
mobiliteit ‘het zich verplaatsen’. In mijnwoordenboek.nl / 
puzzelwoordenboek staat ook een mooie uitleg, namelijk 
‘het vermogen om te bewegen’. In beide definitiestellingen 
gaat het om beweging. 

Synoniemen voor het woord mobiliteit zijn ‘groei’, 
‘ontwikkeling’, ‘verandering’, ‘vooruitgang’, ‘actie’, 
‘manoeuvre’ en ‘initiatief’, maar ook ‘beroering’ en 
‘gevoel’. Als uitvoerders van het sectorplan PO spreken wij 
het liefst over arbeidsmobiliteit of personele mobiliteit, 
omdat dit definieert dat het om beweging in werk gaat. 

Mobiliteitsbeleid start met een visie op arbeidsmobiliteit. 
Als uitvoerders van het sectorplan PO vinden wij het 
belangrijk dat onderwijsmedewerkers een ‘mindset’ 
ontwikkelen waarbij ze zich verantwoordelijk voelen voor 
hun eigen loopbaan. Iedereen moet en wil steeds meer 
zelf doen en bepalen hoe zijn leven, werk en toekomst 
er uit ziet. Baanzekerheid verschuift naar werkzekerheid 
en ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. Dit vraagt 
om flexibiliteit en zelfredzaamheid. Verandering van 
werkomgeving hoort daar bij. Het is belangrijk om flexibel 
te zijn en te blijven. Hierdoor blijft men aantrekkelijk voor 
de arbeidsmarkt. 

Het voordeel van arbeidsmobiliteit is dat het werk 
‘uitdagend’ en ‘nieuw’ maakt. Bovendien kan 
onderwijspersoneel met arbeidsmobiliteit optimaal van 
collega’s leren. 

De werkgever is mede verantwoordelijk en faciliteert de 
medewerker in dit proces. Niet alleen omdat werkgevers 
goed voor hun medewerkers willen zorgen, maar ook om 
de personele risico’s (zoals ziekte, arbeidsongeschiktheid, 
of moeilijk te plaatsen medewerkers) zo klein mogelijk 
te houden. Medewerkers die flexibel zijn en goed 
functioneren zijn goud waard. Om die ‘gouden’ 
medewerkers te houden en te krijgen is het belangrijk om 
medewerkers te begeleiden in waar ze staan, wat ze willen 
en hoe ze daar komen. 

Kernwoorden in bovenstaande visie zijn positieve 
insteek, mogelijkheden zien, kansen pakken, durven, 
lef hebben, energiek zijn, medewerker = regisseur, 
persoonlijke ontwikkeling en willen leren. 
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In het mobiliteitsbeleid van schoolbesturen staat vaak de 
volgende definitie als omschrijving:

Mobiliteit is het vermogen van medewerkers om zich 
mentaal, functioneel en geografisch te willen verplaatsen 
ten behoeve van zichzelf en / of van de organisatie.

Bronnen: bij o.a. SKB de Veenplas Nieuwveen, St Koe Enschede, 
Kom-Leren Maastricht en ABSA scholengroep Amsterdam 

1.2 Doelstellingen
In deze definitie wordt verwezen naar de doelstellingen bij 
het toepassen van arbeidsmobiliteit.

• Vermogen van medewerkers; verwijst naar 
medewerkers die, al dan niet op eigen initiatief, 
ingezet worden op hun competenties en wiens 
kwaliteiten worden ingezet daar waar ze nodig 
zijn. Het kan ook zijn dat mobiliteit nodig is 
omdat de competenties van medewerkers door 
omstandigheden veranderen. 

• Mentaal, functioneel of geografisch verplaatsen; 
verwijst naar redenen of oorzaken waarom 
medewerkers zich verplaatsen. Zo kunnen 
medewerkers een andere werkplek of functie krijgen 
om daarmee arbeids-gerelateerd ziekteverzuim te 
voorkomen. Ook kunnen ze vanwege strategische 
personeelsplanning beter anders ingezet worden, of 
nodig zijn op een andere school of functie. Het kan 
ook zijn dat medewerkers op een andere school gaan 
werken, bijvoorbeeld vanwege baanzekerheid, hun 
privésituatie, of omdat men toe is aan iets nieuws. 

• Ten behoeve van zichzelf; verwijst naar een 
frisse kijk op het werk houden, het verbeteren van 
loopbaanperspectief, met plezier (blijven) werken of 

elders gaan werken om een zo’n hoog mogelijk inkomen 
te genereren.

• Ten behoeve van de organisatie; verwijst naar het 
belang om de kwaliteit van het onderwijs hoog te 
houden en om een aantrekkelijke werkgever te willen 
blijven door werkzekerheid te bieden (om zo juridische 
verplichtingen na te komen). Ook kan het voor de 
organisatie belangrijk zijn om een frisse wind door de 
scholen te laten waaien. 

1.3 Willen en kunnen 
Bij arbeidsmobiliteit draait het om ‘willen’ en ‘kunnen’. 
Het ‘willen’ zegt iets over het verlangen of de wens 
naar verandering, maar gaat ook over het bewust 
proberen. ‘Kunnen’ verwijst naar het in staat zijn en 
te weten hoe het te doen. Wanneer één van beiden of 
beiden niet aanwezig zijn, zullen er eerst inspanningen 
verricht moeten worden om het ‘willen’ en / of ‘kunnen’ 
te vergroten. 
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Motivatiekwadrant
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Bovenstaand kwadrant is afgeleid van de theorie rondom 
situationeel leiderschap van Hersey en Blanchard. 
Door een inschatting te maken waar in het kwadrant 
een medewerker zit, kan de werkgever in dit handboek 
passende hulpmiddelen vinden bij het ondersteunen van 
deze medewerker om mobiel te worden. Medewerkers 
zelf kunnen dit handboek gebruiken om te zien in welk 
kwadrant zij uitkomen en krijgen passende hulpmiddelen 
aangereikt om mobiliteit bespreekbaar te maken met 
hun leidinggevende. 

Op de volgende pagina staat een uitleg van ieder type. 
Deze beschrijving is natuurlijk nooit één op één toe te 
passen op een medewerker. ‘Willen’ en ‘kunnen’ is vaak 
ingegeven door beeldvorming. Werkgever en werknemer 
zien mobiliteit vaak als iets ‘groots’. Werken in een andere 
groep of bouw is echter ook mobiliteit. Soms ervaren 
medewerkers dat een werkgever niet of onvoldoende 
faciliteert: de medewerker wil wel maar vindt dat het 
te moeilijk wordt gemaakt door de werkgever. Of de 
medewerker denkt dat hij niet kan omdat hij dat vaste 
arbeidscontract niet wil opgeven. Het kan natuurlijk ook 
dat een medewerker gewoon op zijn plek zit, mobiliteit 
niet nodig vindt en de werkgever ook geen noodzaak ziet 
om dit te stimuleren. Zonder behoefte van één van beide 
kanten zal er geen verplaatsing zijn. 

De ‘wil’ vergroten is de eerste stap. Mensen die niet 
willen zullen in ieder geval niet in beweging komen. 
Hulpmiddelen hiervoor zijn de

Argumentenkaart
Bevlogenheid sectorpublicatie
Cirkel van invloed / betrokkenheid
Duurzame inzetbaarheidsmiddelen cao PO
Gesprekkencyclus 
Gesprek over mobiliteitsdoelen

Jobcraften
Praktijkervaringen mobiliteit 
Wielen DNA van mobiliteit 

Om het ‘kunnen’ te vergroten gaat het vooral om 
het vergroten van het zelfvertrouwen, het zelfbeeld 
en de mogelijkheden zien of ervaren. Bovenstaande 
instrumenten, plus 

Detachering 
Flexpool / vervangingspool 
Loopbaancentrum / loopbaanplein / mobiliteitscentrum
Scholing 

Wanneer een medewerker eigenlijk niet meer wil en kan 
werken en mobiliteit noodzakelijk is, zijn

Financiële vertrekscan 
Ontslag 
Outplacement 
Pensioen (deeltijd)
Verlof (spaarverlof, levensloop, onbetaald, mantelzorg)

mogelijk hulpmiddelen om de cirkel te doorbreken. 
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Typologieën per kwadrant
Zoekers (wil wel maar kan niet)
Deze medewerker wil (graag) weg maar 
het lukt hem niet om ander werk te 
vinden. Vaak zijn er ontwikkelingen op het 
werk of in de organisatie die niet meer 
passen bij zijn overtuigingen. Deze mede-
werkers ondernemen actie, maar het lukt 
hen niet. Mogelijk komt dit doordat ze de 
verkeerde acties uitvoeren. Zo is de kans 
op een andere baan via netwerken groter 
dan via vacaturebanken of vacatures uit de 
krant. Mogelijk lukt het niet omdat ze 
vaardigheden of expertises missen. Bij 
deze groep is het belangrijk om het 
‘kunnen’ te vergroten. 

Vinders (kan en wil)
Deze groep medewerkers is bewust van 
wat ze kan en wil. Vaak zijn het 
medewerkers die in ontwikkeltrajecten of 
talentenpools zitten. Het kan zijn dat ze 
carrière willen maken en leidinggevende of 
schoolleider willen worden, maar ook dat 
ze zich in de breedte willen ontwikkelen. 
Het zijn vaak de goed functionerende 
medewerkers die binnen deze groep 
vallen. Deze medewerkers begrijpen heel 
goed dat ze zich moeten blijven 
ontwikkelen en dat verandering goed is 
voor hun persoonlijke ontwikkeling en 
arbeidsmarktpositie. Deze groep hoeft niet 
ondersteund te worden. Ze komen er wel. 
Laat zien dat u blij met ze bent, verstik ze 
niet en blijf ze uitdagen. Dit uitdagen kan 
door extra taken te geven of de mede
werker te laten wisselen van groep. Talent 
kan excelleren wanneer het de ruimte 
krijgt.

Blijvers (kan niet en wil niet)
Deze medewerker zal niet op korte termijn 
van baan of functie veranderen. Vaak zijn 
dit mensen die de afgelopen jaren niet 
gewisseld zijn en geen plannen hebben om 
dat wel te doen. Ze vinden dat ze prima op 
hun plek zitten en zijn niet bezig met hun 
arbeidsmarktpositie en toekomst.  
Een voorbeeld hiervan zijn leerkrachten 
met jonge kinderen. Zij hebben het druk 
met de dagelijkse beslommeringen en zijn 
blij met routine in het werk. Medewerkers 
zijn zich niet altijd bewust dat huishoude-
lijke taken anders verdeeld kunnen 
worden, waardoor professionalisering en 
mobiliteit alsnog mogelijk wordt.  
Ook leerkrachten in de laatste fase van hun 
loopbaan denken vaak niet (meer) aan 
mobiliteit. Zij willen de laatste jaren van 
hun werkende leven graag op dezelfde 
school blijven of alleen een bepaalde 
groep doen. Dat is niet erg zolang niet het 
gevoel ontstaat dat iemand ‘zijn tijd 
uitzit’. In dat geval is er actie nodig. 
Bewaak als leidinggevende de balans 
tussen positiviteit en negativiteit.  
De eerste stap bij deze groep is de ‘wil’ 
vergroten. 

Afwachters (wil niet maar kan wel)
Deze medewerker is tevreden met hoe het 
gaat. De school is mooi, de kinderen en 
ouders zijn leuk en de sfeer in het team is 
prima. Men is gewend aan hoe het gaat en 
is soms ook bang voor het onbekende. Vaak 
is deze medewerker ook niet bezig met 
mobiliteit. Ga het gesprek met deze 
medewerker aan, om uit te zoeken waarom 
hij niet wil. Mogelijk is het angst voor het 
onbekende; bang om het goede te 
verliezen. Of de medewerker kan 
onvoldoende inschatten wat mobiliteit 
oplevert, waardoor hij geen stappen 
onderneemt. Of de medewerker denkt dat 
hij dan zijn collega’s en kinderen in de 
steek laat. In het onderwijs ziet men 
werken vaak als een identiteit, in plaats 
van gewoon als een baan. Wat kan helpen 
bij deze groep is individuele hulp bieden, 
ze stimuleren en ondersteunen, zodat de 
‘wil’ vergroot wordt. Als iemand net een 
andere baan heeft, zal hij ook in dit 
kwadrant zitten. Ideaal is iedere vijf tot 
zeven jaar een baan- of functiewissel. 
Dit kan voor de één te lang zijn en voor de 
ander te kort. Het is dus belangrijk om 
daar als werkgever en werknemer met 
elkaar over in gesprek te gaan. 
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Om erachter te komen in welk kwadrant een medewerker 
zit, kan hij gebruik maken van de vragenlijst op de 
volgende pagina. Door 17 vragen te beantwoorden komt de 
medewerker te weten in welk kwadrant hij uitkomt. 
Dit kan zowel werkgever als medewerker helpen bij het 
kiezen van de juiste hulpmiddelen voor het stimuleren 
van mobiliteit. 

Je raakt als school misschien je 

beste leerkracht kwijt, maar je krijgt 

er wellicht de beste leerkracht van een 

andere school voor terug.

Lilian van Amelsvoort – Mytylschool 

Gabriël Den Bosch
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Vragenlijst 

Vraag
1 punt 

Nee
2 punten 
Enigszins

3 punten 
Ja

1.   Ik zou wel wat anders willen    

2.   Als ik een andere baan zoek heb ik die zo gevonden    

3.   Het werk dat ik nu doe past bij mij (ik zit op de 
juiste plek!)    

4.   Ik kan mezelf ‘verkopen’ 

5.   Ik weet wat mijn sterke en zwakke punten zijn    

6.   Ik oriënteer me op de arbeidsmarkt    

7.   Ik ervaar balans tussen de positieve en negatieve 
dingen in het werk    

8.   Ik vind verandering in mijn werk belangrijk voor 
mijn persoonlijke ontwikkeling    

9.   Ik heb bij mijn leidinggevende aangegeven dat ik 
iets anders wil    

10.   Mijn kansen op de arbeidsmarkt worden groter als 
ik regelmatig (± iedere vijf jaar) van baan of functie 
verander    

Vraag

1 punt 
Nee

2 punten 
Enigszins

3 punten 
Ja

11.   Ik heb een loopbaanplan opgesteld    

12.   Ik heb in de afgelopen drie maanden acties uitgezet 
om ander werk / een andere taak te vinden    

13.   Ik bezit de juiste kennis en vaardigheden om mijn 
loopbaanwensen voor de komende drie jaar te 
realiseren    

14.   Ik wil graag binnen twee jaar een loopbaanstap 
(expertrol of leidinggeven) maken    

15.   Ik houd mijn ontwikkelingen bij in bijvoorbeeld 
mijn cv, bekwaamheidsdossier, of leraar / 
schoolleidersregister    

16.   Ik blijf liever werken in mijn huidige functie op mijn 
eigen school    

17.   Ik ben mobiel qua reistijden en vestigingsplaats    

Totaal aantal punten per kolom    

Totaal aantal punten    

Het gekozen antwoord is 1,2 of 3 punten waard. Nee is 1 punt, Enigszins is 2 punten en Ja 
is 3 punten. Tel de scores bij elkaar op. Dit bepaalt het kwadrant. 

Uitslag
17-28 punten   ‘Blijver’
29-42 punten  ‘Afwachter’ of ‘zoeker’ Als u de meeste antwoorden hebt gegeven in kolom 

Nee dan bent u een ‘afwachter’. Als de meeste antwoorden in kolom Ja 
aangekruist zijn bent u een ‘zoeker’. 

>43 punten  ‘Vinder’
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Tips
1. Gebruik de woorden arbeidsmobiliteit of personele mobiliteit in communicatie-uitingen over mobiliteit.  

Dit geeft aan dat het om beweging in werk gaat.

2. Creëer een visie die onderwijsmedewerkers een ‘mindset’ laat ontwikkelen waarbij ze zich verantwoordelijk 
voelen voor hun eigen loopbaan. De werkgever faciliteert. Gebruik positieve formuleringen bij de redenen 
waarom arbeidsmobiliteit belangrijk is. 

3. ‘Gouden’ medewerkers houden of krijgen betekent voor leidinggevenden dat zij medewerkers begeleiden in 
waar ze staan, wat ze kunnen en hoe ze daar komen.

4. Talent excelleert wanneer het de ruimte krijgt.

5. Arbeidsmobiliteit kan alleen ingezet worden als er behoefte is vanuit één van beide kanten.

6. De eerste stap in arbeidsmobiliteit is de ‘wil’ vergroten. 

7. Ook werken in een andere bouw of groep is mobiliteit. 

8. Netwerken vergroot de kans op het vinden van iets anders. 

9. Ideaal is iedere vijf tot zeven jaar een functiewissel.

10. De test op de vorige pagina helpt medewerkers om erachter te komen in welk deel van het motivatiekwadrant 
ze uitkomen. 
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2 Het belang van arbeidsmobiliteit
In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op het belang van 
arbeidsmobiliteit voor zowel werkgever als medewerker. 

Arbeidsmobiliteit kan het beste starten vanuit de 
behoefte van de medewerker. Dan is er immers sprake van 
vrijwilligheid en is de kans van slagen het grootst. Daarom 
start dit hoofdstuk met het belang van medewerkers om 
mobiel te zijn. Daarna worden de motieven vanuit het 
werkgeversperspectief beschreven.

2.1 Motieven medewerker
Als leerkrachten, onderwijsondersteuners, directeuren 
of administratief medewerkers langere tijd precies 
hetzelfde werk doen terwijl zij iets anders willen, wordt 
het werk saai of vervelend. Mogelijk voeren zij te veel 
taken op de automatische piloot uit. Dit is helemaal 
niet nodig. Een andere jaartaak dan voorgaande jaren 
kan de medewerker iets nieuws bieden om zich in te 
verdiepen en om vaardigheden te ontwikkelen. Het leuke 
is dat daarmee ook het dagelijkse werk in de klas of 
administratie verandert. 

• Voorbeeld Er moet een nieuwe rekenmethode worden 
aangeschaft. Een medewerker wil graag meedenken 
en besluit, in overleg met de schooldirecteur, om lid 
te worden van de rekenwerkgroep. Deze werkgroep 
brengt in kaart wat de wensen zijn van de teamleden 
en onderzoekt welke methode het meest passend is. 
De medewerker verdiept zich hierdoor in meerdere 
rekenmethoden en probeert de methode uit in zijn 
eigen lessen. Door deze taak ziet de medewerker 
andere methoden die hij bewust of onbewust in zijn 
eigen lessen toegepast. De kinderen in de klas hebben 
er ook voordeel van.

In bovenstaand voorbeeld is mobiliteit voortgekomen 
uit intrinsieke motieven (vanuit zichzelf). Iemand wil 
zich persoonlijk verder ontwikkelen (horizontaal of 
verticaal), doet inspiratie op met een andere taak en 
ziet bovendien dat de onderwijskwaliteit aan kinderen 
beter wordt. Dit geeft voldoening en een geluksgevoel. 
Onderwijspersoneel vindt de onderwijskwaliteit voor 
kinderen enorm belangrijk. 

Een intrinsiek motief kan ook zijn dat medewerkers de 
balans in werk en privé willen veranderen. Denk aan 
medewerkers die aan het eind van hun loopbaan zitten 
en graag meer tijd willen besteden aan hun hobby, 
kleinkinderen of mantelzorg. Ook vaders en moeders met 
een jong gezin hebben een intrinsiek motief, wanneer ze 
kunnen kiezen uit meerdere opvangmogelijkheden voor 
hun kinderen of hun kinderen zelf kunnen opvangen.

• Voorbeeld Astrid komt bij de schooldirecteur en 
geeft aan dat ze moeite heeft met de opvang 
van haar dochtertje. Haar moeder paste altijd op 
de kleine maar moet hiermee stoppen vanwege 
gezondheidsproblemen. Astrid werkt drie dagen per 
week voor de school en dit jaar werkt ze op maandag, 
donderdag en vrijdag. Op donderdag en vrijdag heeft 
ze opvang kunnen regelen via de voorschoolse opvang, 
maar op de maandag is er geen plek. Astrid heeft nog 
geprobeerd om te wisselen van voorschoolse opvang, 
maar dan is er op donderdag geen plek voor haar 
dochter. Haar man werkt op dinsdagen altijd thuis. Het 
is niet mogelijk om deze thuiswerkdag te veranderen. 
Ze komt bij de schooldirecteur met de vraag of zij 
kan helpen. Omdat ze zelf alles heeft gedaan wat in 
haar mogelijkheden lag, wil de schooldirecteur naar 

HOME VOORWOORD LEESWIJZER DEEL 1 Theorie DEEL 2 Hulpmiddelen

Het A-B-Changez van arbeidsmobiliteit PAGINA  

11

1. Wat is arbeidsmobiliteit

2. Het belang van arbeidsmobiliteit

3.  Starten, doorzetten en verbinden van 
mens en organisatie

INHOUD DEEL 1 THEORIE

http://www.sectorplanpo.nl/regionale-transfercentra/
http://www.vervangingsfonds.nl/
http://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/
https://www.participatiefonds.nl/


HOME

©

de situatie kijken. Samen vinden ze drie mogelijke 
oplossingen die Astrid gaat verkennen.  
 
Een collega wil wel ruilen, zodat Astrid de dinsdag, 
donderdag en vrijdag kan gaan werken in groep 3 
(mogelijkheid 1). Ze kan ook bij haar eigen groep 
(groep 6) blijven op de donderdag en vrijdag, maar 
dan wordt haar arbeidscontract kleiner (mogelijkheid 
2). De derde mogelijkheid is dat ze bij een collega-
school, horend bij hetzelfde schoolbestuur, aan de 
slag kan in groep 6 op dinsdag, donderdag en vrijdag. 
De schooldirecteur biedt haar ook aan dat ze bij de 
collega-school een dag gaat kijken of ze het wat vindt.  
 
Astrid is heel blij met de voorstellen, loopt een dag 
mee op de collega-school en overlegt thuis. Ze kiest 
ervoor om aan de slag te gaan op de collega-school in 
groep 6 op dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Als er door redenen van buitenaf wordt gekozen om iets 
wel of niet te doen, dan spreken we van extrinsieke 
motieven. Voorbeelden zijn keuzes die beïnvloed worden 
door geld (goedkopere opvang voor de kinderen, meer 
willen verdienen), sociale druk (aanpassen aan de 
veranderende eisen van ouders en de maatschappij om 
interessant te blijven voor de arbeidsmarkt), gezondheid 
en secundaire arbeidsvoorwaarden (een vast 
arbeidscontract of woonafstand tot het werk). 

• Voorbeeld Willem staat al jaren voor groep 8 op 
basisschool de Vink. Hij ziet dat het aantal kinderen op 
zijn school kleiner wordt, waardoor hij in de toekomst 
les zal moeten geven aan combinatieklassen of van 
school zal moeten wisselen. Via zijn schooldirecteur 
krijgt hij de tip om in een uitgebreid curriculum vitae 
(cv) te beschrijven wat hij allemaal heeft gedaan. Dit 
kan hem helpen bij het maken van zijn keuzes. Willem 
komt er achter dat het dirigeren van het jeugdkoor ‘de 
Morgenster’ ook zinvol is om op zijn cv te vermelden, 
omdat hij daarbij les heeft gegeven aan kinderen 
in een bredere leeftijdsgroep (6-12 jaar). Ook zijn 
MR-werk is zinvol om te vermelden. Hij heeft in dat 
werk geleerd om transparant en open naar ouders 
te communiceren. Ook heeft hij daarbij geleerd dat 
verantwoorden naar ouders feedback oplevert waar je 
weer wat mee kunt. Zijn uitgebreide cv geeft hem veel 
zelfinzicht, waardoor hij erachter kwam dat zowel een 
combinatieklas als een andere school voor hem geen 
problemen zullen opleveren. Dit geeft hem vertrouwen 
in de toekomst.

Het is belangrijk om te achterhalen wat de motieven van 
medewerkers zijn om van werkplek, functie of taak te 
willen veranderen, of hoe u ze daartoe kunt motiveren als 
dit nodig is. Door extrinsieke of intrinsieke motieven te 
herkennen kunt u redenen of verklaringen zien voor het 
gedrag van medewerkers. 

Mobiliteit is niet aan leeftijd 

gebonden. Het houdt de flexibiliteit 

groot, de geest jong en brengt vitaliteit! Is 

dat niet wat we willen?

Paulien van der Linden – Arcade 

Hardenberg

Mobiliteit = meebewegen en 

ontdekken dat je nooit meer stil wilt 

staan. Ellen de Neef – St. Katholiek 

onderwijs Hulst
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2.2 Motieven werkgever
In de visie en missie van de organisatie moet duidelijk 
staan waarom een werkgever mobiliteit wil stimuleren. 
De organisatie doet dit immers niet zomaar, maar altijd 
vanuit een doelstelling. De doelstellingen zijn vaak divers 
van aard.

Kwaliteit van het onderwijs hoog houden
Zowel werkgevers als medewerkers vinden de kwaliteit 
van het lesgeven aan kinderen belangrijk. Het gaat er 
tenslotte om dat kinderen zo veel mogelijk leren en zo 
veel mogelijk uit zichzelf kunnen halen. Het voordeel 
voor de werkgever is dat de school dan bekend staat als 
goede of excellente school, wat weer leerlingen aantrekt. 
Dit gemeenschappelijke belang is een belangrijk motief om 
in te zetten als motivatie voor mobiliteit.

Organisatie- en teamontwikkeling
Voor werkgevers is het belangrijk dat medewerkers voor 
alle groepen inzetbaar zijn en steeds actuele kennis 
opdoen. Een teamdag over het werken met een digi-bord 
kan bijvoorbeeld bijdragen aan deze doelstelling. Hierdoor 
kunnen leerkrachten hun lessen gemakkelijker presenteren 
en meer gebruik maken van de digitale bibliotheek 
en internet. Ontwikkeling en kennisdeling kunnen het 
zelfvertrouwen van medewerkers vergroten, waardoor de 
wens voor arbeidsmobiliteit groter wordt. 

Ook is het belangrijk voor de organisatie- en 
teamontwikkeling dat er regelmatig een nieuwe 
medewerkers in een team komt. Een nieuwe medewerker 
heeft nieuwe inzichten en zet mogelijk vraagtekens bij 
gewoontes in een team.

Strategische personeelsplanning
Steeds meer werkgevers kijken naar wat ze in de toekomst 
nodig hebben aan kwaliteit en kwantiteit. Hierdoor zien 
ze eerder dat ze moeten inspelen op de terugloop van 
leerlingen en daarmee personeel. Ook zien ze eerder 
welke kwaliteiten in de toekomst schaars worden, zodat 
ze nu al personeelsleden kunnen motiveren om hierin 
bijgeschoold te worden.

Management development
Vaak zien we dat grotere werkgevers management 
development-trajecten aanbieden aan leidinggevend 
potentieel in hun organisatie. Dit kan een oriëntatietraject 
zijn of een schoolleidersopleiding in samenwerking met 
een hogeschool. Hiermee zorgt een werkgever ervoor dat 
er nieuwe leidinggevenden klaar staan op het moment dat 
directeuren of adjunct directeuren met pensioen gaan of 
weggaan. Soortgelijke trajecten kunnen ook aangeboden 
worden aan clusterdirecteuren en bestuurders. 

Aanpassen aan de veranderende wereld
De maatschappij vraagt steeds meer flexibiliteit van 
scholen. Ook inhoudelijke veranderingen zorgen ervoor 
dat leerkrachten flexibel moeten kunnen zijn, zich nieuwe 
methoden eigen moeten maken en wendbaar moeten zijn. 

Er zijn scholen die continuroosters of vijf gelijke 
dagen onderwijs aanbieden. Deze verandering vraagt 
om flexibiliteit van leerkrachten. Sommigen vinden 
dit heerlijk, maar anderen niet. De diversiteit in het 
onderwijsaanbod biedt beide groepen medewerkers een 
plek op de arbeidsmarkt. Het is mogelijk dat mensen 
daardoor van werkplek willen wisselen. 
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Veranderende wet en regelgeving vraagt ook steeds 
meer om flexibele medewerkers. Door wijzigingen in 
wetgeving zullen werkgevers vaker personeel met een 
regulier arbeidscontract inzetten voor vervangingswerk. 
Een oplossing is dat een werkgever hiervoor boven zijn 
reguliere formatie extra personeel aanstelt. De werkgever 
probeert natuurlijk altijd om hier medewerkers op in te 
zetten die zelf hebben aangegeven ander of gevarieerd 
werk te willen.

Minder ziekteverzuim
Wanneer medewerkers niet altijd in dezelfde omgeving 
werken en wisselen van groep, functie of school, geeft 
dit nieuw energie en elan aan het werk. Uit onderzoek 
blijkt dat afwisseling in het werk bijdraagt aan een lager 
ziekteverzuim. Hierdoor is er minder onrust op een school, 
meer continuïteit in het onderwijs en zal de kwaliteit van 
het onderwijs verbeteren.

Invulling geven aan duurzame inzetbaarheid vanuit 
de cao PO
In de cao PO is opgenomen dat iedere medewerker 
aanspraak heeft op 40 uur (of naar rato van werktijdfactor) 
duurzame inzetbaarheid. Startende leerkrachten 
krijgen een extra duurzaamheidsbudget van 40 uur 
(naar rato) en leerkrachten van 57 jaar en ouder krijgen 
170 uur (naar rato) per jaar. De leerkrachten kiezen 
samen met de werkgever de doelen waar de duurzame 
inzetbaarheidsuren aan besteed worden. Het doel van 
de werkgever is om medewerkers zo lang mogelijk 
inzetbaar te houden voor werk, het liefst in het onderwijs. 
Meedraaien bij andere scholen en loopbaancoaching zijn 
voorbeelden van hoe deze uren ingevuld kunnen worden.

Goed werkgeverschap en zelf het goede 
voorbeeld geven
De arbeidsmarkt heeft te maken met fluctuaties. Er zijn 
periodes geweest dat onderwijspersoneel bijna geen baan 
kon vinden en blij moest zijn met een vervangersbaan. 
Bij de uitvoering van het sectorplan PO hebben we hier in 
het begin ook mee te maken gehad. In de grote steden, 
maar ook steeds meer in andere gebieden, zien we dat 
onderwijspersoneel weer schaarser wordt. Werknemers 
krijgen het weer voor het kiezen. Voor scholen is het in 
dat geval belangrijk om bekend te staan als een goede 
werkgever, zodat werkzoekenden en baanveranderaars 
graag bij deze werkgever willen werken. Natuurlijk 
helpt het als er kwalitatief goed onderwijs wordt 
gegeven. Daarnaast vraagt personeel vandaag de dag om 
persoonlijke ontwikkeling en uitdaging. 

Goed voorbeeld doet goed volgen. Als arbeidsmobiliteit 
onder leidinggevenden en directeuren gewoon is, zal het 
ook eerder gewoon worden onder medewerkers. 

Hoe groter een werkgever is, of hoe meer 
onderwijswerkgevers samenwerken, hoe professioneler 
goed werkgeverschap kan worden neergezet. 
Denk aan management development-trajecten, 
loopbaangesprekken, of mobiliteitsmogelijkheden. 
Het gezamenlijk invullen van goed werkgeverschap biedt 
ook een hoop efficiencyvoordelen, zoals gezamenlijke 
inkoop, onderlinge detacheringsmogelijkheden, of een 
gezamenlijke vervangingspool. 
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• Voorbeeld Werking Regionaal Transfercentrum (RTC) 
Een RTC is een bemiddelingsorganisatie van 
deelnemende schoolbesturen en verzorgt de matching 
tussen de medewerkers in de vervangingspool en 
de scholen van de deelnemende besturen. De vaste 
kern van een RTC bestaat uit de totale reguliere 
formatie van alle deelnemende besturen. Deze 
formatie wordt ingezet voor het primaire proces: het 
geven van onderwijs. Alle functiecategorieën zijn in 
deze formatie terug te vinden. Om de kern ligt de 
eerste schil, die in het plaatje flexschil A (ook wel: 
A-pool, kernteam of VIP) genoemd wordt. In deze 
schil worden alle medewerkers geplaatst die in vaste 
of tijdelijke dienst zijn van één van de besturen en 
die het komende schooljaar flexibel ingezet kunnen 
worden. Deze medewerkers vervangen bijvoorbeeld 
zieke leerkrachten, vervullen tijdelijke vacatures, 
of andere vormen van verlof. De tweede schil in het 
plaatje is flexschil B (of Bpool of flexteam). Deze 
wordt gevormd door medewerkers zonder regulier 
contract en eventueel door vaste medewerkers die 
extra invalwerk willen doen (bijvoorbeeld voor hun 
duocollega). Deze flexibele schil kan voor vervanging 
worden ingezet als er in flexschil A geen passende 
vervanger is. Tussen de kern en de verschillende 
schillen is beweging (mobiliteit) mogelijk.

1  Van vaste kern naar buiten 
Deze beweging geeft het natuurlijk verloop weer. Naast 
pensionering, vermindering van werktijdfactor, vertrek 
door verhuizing of overlijden, wordt hier nadrukkelijk 
ook de bemiddeling verstaan naar andere functies en 
andere sectoren door middel van 
werk-naar-werktrajecten.

2  Van fexschil A naar de kern en terug 
Dit kan enerzijds de doorstroom van vaste vervangers 
naar de reguliere formatie inhouden, bijvoorbeeld 
doordat er door natuurlijk verloop vacatures ontstaan. 
Anderzijds zijn dit ook medewerkers in vaste dienst 
die een uitdaging zoeken en zich vrijwillig melden voor 
vervangingswerk.

3  Van fexschil B naar fexschil A 
Als er ruimte ontstaat in de reguliere formatie of 
flexschil A, kunnen medewerkers zonder regulier 
dienstverband doorstromen naar de pool voor 
vervanging op reguliere contractbasis.

4  Van ‘buiten’ naar fexschil B 
Instroom van nieuw, in ieder geval ook jong personeel. 
Denk aan LIO-ers en net afgestudeerden. Zij zijn breed 
inzetbaar en kunnen op deze manier bouwen aan een 
goede relatie met één of meer onderwijswerkgevers.

5  Van ‘buiten’ naar fexschil A  
Instroom van medewerkers van ‘buiten’, die via een 
sollicitatieprocedure direct een (vast of tijdelijk) 
arbeidscontract krijgen aangeboden. 

Vaste kern

RTC
20 schoolbesturen

1.400 fte’s reguliere 
formatie

Flexschil A

Flexschil B

1
2

3

4

5
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Tips
1. Start met arbeidsmobiliteit vanuit de behoefte 

van de medewerker. Vrijwillige mobiliteit werkt 
het beste.

2. Werkgever en medewerker willen beiden 
kwalitatief goed onderwijs aan kinderen geven. 
Dit is dus een belangrijk gemeenschappelijk 
motief voor verandering en mobiliteit (beweging).

3. Goed voorbeeld doet goed volgen. Als leiding-
gevende is het belangrijk om zelf het goede 
voorbeeld te geven. Zorg dat leidinggevenden en 
directies ook mobiel zijn.

4. De wet op de grote getallen geeft meer 
mogelijkheden voor het invullen van goed 
werkgeverschap en mobiliteit.  
Samenwerken met andere schoolbesturen wordt 
essentieel.
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3. Starten, doorzetten en verbinden van mens 
en organisatie

De vorige hoofstukken beschrijven wat we onder 
arbeidsmobiliteit verstaan en welke motieven werkgever 
en medewerker hebben om mobiliteit te willen toepassen. 
In dit hoofdstuk leest u hoe de cyclus op gang gebracht kan 
worden, zodat mobiliteit in de organisatie gaat leven.

3.1 Starten
Het moeilijkste van de cyclus is het opstarten. 
Medewerkers in de organisatie hebben bij het opstarten 
vaak nog een negatief beeld van mobiliteit. Ze vragen het 
zelf niet aan, omdat ze bang zijn voor het onbekende. 
P&O-ers besteden bij het opstarten veel aandacht aan het 
beleid en het proces om mobiliteit mogelijk te maken. 
Als er vanuit de medewerkers vervolgens weinig animo 
voor is, besteedt de afdeling P&O ook minder aandacht 
aan mobiliteit. Soms wordt het een kwestie van ‘moeten’. 
Wat niet helpt is dat iedereen in het onderwijs de neiging 
heeft om te ‘onderwijzen’: men weet wat goed is voor 
anderen. Maar pushen helpt niet. 

De veranderingstheorie hanteert vaak een 80 / 20-regel. 
Ervaringen wijzen uit dat er in het begin van een 
verandertraject een kleine groep (20%) is die open staat 
voor mobiliteit. Ons advies is om met die groep aan de slag 
te gaan. Een open agenda, een zelfde verwachting en een 
heldere visie op waarom mobiliteit gestimuleerd wordt, 
helpen daarbij. Ga als leidinggevende het gesprek aan en 
luister oprecht naar wat mensen beweegt, wat er speelt en 
hoe dat bereikt zou kunnen worden. Help de medewerker 
waar mogelijk. Dan ontstaat er vanzelf weer een nieuwe 
groep die interesse krijgt voor mobiliteit. 

Bij de start helpt het om mobiliteitsbeleid te hebben dat 
qua visie en missie aansluit op het strategisch 
personeelsbeleid van de organisatie. Hoe scherper u in de 
visie en missie formuleert wat ‘goed werkgeverschap’ en 
‘kwaliteit van onderwijs’ precies inhouden, hoe meer 
aanknopingspunten uw organisatie heeft voor het opstellen 
van mobiliteitsbeleid. Het is belangrijk om deze visie en 
missie te vertalen naar de reden voor het invoeren van 
mobiliteitsbeleid. Wat hebben alle actoren (schoolleider, 
team en medewerker) er aan? Wat zijn de voordelen? 
Hoe worden medewerkers begeleid? Startende 
leerkrachten hebben bijvoorbeeld een andere begeleiding 
nodig dan ervaren leerkrachten. Beleid over hoe met 
mobiliteit wordt omgegaan en welke procedures 
afgesproken zijn, schetst een kader voor zowel de 
organisatie als voor de medewerker. 

IMWR-cirkel van INK

Wanneer is het tijd voor mobiliteit? 

Eens in de drie jaar? Of elke zeven 

jaar? Daar is geen zinnig woord over te 

zeggen, want het is een persoonlijke 

kwestie. Maar het is verfrissend om jezelf 

regelmatig de vraag te stellen of je nog op de 

goede plek zit. Doe je je werk nog met 

plezier? Voel je de energie vaak stromen? 

Haal je nog goede resultaten op je werk? En 

vooral: komen al je talenten nog tot hun 

recht? Zo niet, dan is het misschien tijd 

voor mobiliteit. Bij RTC Groningen willen 

we medewerkers faciliteren in hun 

loopbaan. Niet alleen door vacatures aan 

te bieden, maar ook door hen te 

ondersteunen bij loopbaanvragen en 

door samen met schoolbesturen vorm 

te geven aan talentmanagement.

Gerard Weitenberg – VCPO Noord 

Groningen 
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Beleid helpt medewerkers die mogelijk iets anders 
willen om hierover na te denken (inspireren) en om het 
gesprek aan te gaan (mobiliseren). Meestal zijn dit in 
eerste instantie de ‘vinders’ (de mensen die iets anders 
‘willen’ en ook ‘kunnen’) in het motivatiekwadrant (zie 
hoofdstuk 1). Maar ook de ‘zoekers’ (wel ‘willen’ maar 
(nog) niet ‘kunnen’) kunnen zich melden. Het is belangrijk 
om in deze fase echt te luisteren naar wat medewerkers 
aangeven, hen te faciliteren in de te nemen stappen 
en afspraken goed vast te leggen. Daarmee laat u als 
werkgever zien dat u de medewerker serieus neemt. 
Kom de gemaakte afspraken na en vraag een medewerker 
geregeld naar de status van de activiteiten. Hierdoor voelt 
de medewerker zich gehoord en ondersteund (waardering). 
Wanneer de medewerker op een nieuwe werkplek aan 
de slag is gegaan, is het belangrijk om samen het traject 
te evalueren. Mogelijk heeft hij goede tips voor het 
aanpassen van het beleid of de procedure. Vraag hem over 
zijn ervaringen te schrijven, om anderen te inspireren. 
Want zo werkt het: ‘goed voorbeeld doet goed volgen’ en 
‘als er één schaap over de dam is volgen er meer’. 

• Voorbeeld De directieleden van de Groeiling in Gouda 
zijn zich ervan bewust dat ze het goede voorbeeld 
moeten geven, willen ze mobiliteit op de werkvloer 
realiseren. Daarom hebben zij in het mobiliteitsbeleid 
opgenomen dat iedereen in principe na acht jaar 
wisselt van school. Het is geen wet van meden of 
perzen, maar de voorzitter van het CvB gaat met 
iedere directeur het gesprek erover aan. Hierdoor is 
men zich bewust van zijn voorbeeldfunctie.

Wet van de grote getallen
Hoe groter de organisatie, hoe gemakkelijker mobiliteit 
op gang te brengen is. Dit noemen we de wet van de 
grote getallen. In een grote organisatie zijn nu eenmaal 
meer vacatures waar medewerkers op kunnen reageren. 
Scholen werken op personeelsgebied steeds vaker met 
elkaar samen. Steeds meer schoolbesturen hebben een 
gezamenlijke vervangingspool, zodat ze gemakkelijker 
vervangingspersoneel kunnen vinden. Een bijkomend 
voordeel voor werkgevers is dat de ureninzet per vervanger 
groter wordt als werkgevers met elkaar samenwerken. 
De mensen in deze pool vallen in voor korte of lange 
termijn en kunnen op deze manier verkennen wat bij 
hen past. De vervangingspool, ook wel flexpool genoemd, 
is een instroom- en doorstroominstrument binnen 
het mobiliteitsbeleid. 

Scholen kunnen de samenwerking verder uitbreiden door 
bijvoorbeeld vacatures met elkaar te delen. Dat vergroot 
de mobiliteitskansen. Iemand die een andere baan vindt, 
laat een werkplek achter (vacature) die weer moet 
worden ingevuld. Daarmee wordt de kans om mobiliteit 
echt op gang te brengen vergroot. Wanneer u kiest voor 
samenwerking dient u de drempel voor medewerkers 
zo laag mogelijk te maken. Laat medewerkers een 
motivatiebrief sturen in plaats van een sollicitatiebrief, 
noem de gesprekken kennismakingsgesprekken of 
‘klikgesprekken’ in plaats van sollicitatiegesprekken en 
bied mensen aan om een dag mee te lopen. Overigens 
is zo’n lage drempel niet alleen voor samenwerkende 
schoolbesturen belangrijk, maar ook voor een 
individueel schoolbestuur. 

HOME VOORWOORD LEESWIJZER DEEL 1 Theorie DEEL 2 Hulpmiddelen

Het A-B-Changez van arbeidsmobiliteit PAGINA  

18

1. Wat is arbeidsmobiliteit

2. Het belang van arbeidsmobiliteit

3.  Starten, doorzetten en verbinden van 
mens en organisatie

INHOUD DEEL 1 THEORIE

http://www.sectorplanpo.nl/regionale-transfercentra/
http://www.vervangingsfonds.nl/
http://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/
https://www.participatiefonds.nl/


HOME

©

3.2 Doorzetten
Voor de organisatie is het belangrijk dat er steeds weer 
andere mensen mobiel willen zijn. Om deze cyclus in uw 
organisatie vast te houden, kunt u de zeven niveaus van 
kracht / initiatief van Stephen R. Covey gebruiken. Daarin 
ziet u dat het belangrijk is om niet af te wachten, maar 
medewerkers te vragen wie mobiel wil zijn. Het adviesdeel 
over de loopbaanvraagstukken kunt u als werkgever het 
beste uitbesteden. Daarna ondersteunt u medewerkers 
met het opstellen van een realistisch plan. Zorg dat er na 
het plan tijd is om hen te ondersteunen bij het realiseren 
van dit plan. Gebruik elkaars netwerken en bied de 
medewerkers de ruimte. Bericht over het eerste succes 
in het personeelsblad of op intranet en blijf periodiek 
rapporteren. Zo kunnen medewerkers frequent lezen over 
hun mobiele collega’s, waardoor het ‘gewoon’ wordt. 
Sleutelwoord in deze cyclus is ‘proactief’. 

Mindset
Voor zowel medewerkers als de organisatie is de ‘mindset’ 
belangrijk. Een schoolleider of bouwcoördinator die 
alleen aan het belang van zijn eigen school of bouw 
denkt, moet een bredere scope krijgen. Het gaat erom 
dat medewerkers op de juiste plek terecht komen, zich 
kunnen ontwikkelen en met passie en energie het werk 
blijven doen. Een verandering kan heel verfrissend werken, 
ook voor de eigen bouw of school. Onthoud: er komt een 
nieuwe (ruwe) diamant uit het team of van buitenaf naar 
voren, die ruimte krijgt om zijn talenten te presenteren.

Ook bij medewerkers draait het om de ‘mindset’. 
Deze mindset kunt u het beste het stap voor stap 
proberen te veranderen. Hiervoor kunt u de IMWR-
cirkel van INK gebruiken. De buitenste schil helpt 
daarbij. Zorg dat medewerkers over mobiliteit gaan 
‘mijmeren’, door praktijkverhalen van anderen te horen 
en te lezen. Zorg voor duidelijk omschreven beleid, 
ontwikkelingsplannen op maat, etc. Ga daarna het gesprek 
met ze aan en probeer weerstanden weg te nemen. 
Bied mobiliteitsdagen aan, snuffelstages, rouleren tussen 
bouwen, of trajecten op maat waarmee medewerkers de 
stap zetten. Of daag medewerkers uit om zelf met ideeën 
te komen en maak deze mogelijk. Dit is nog krachtiger en 
verhoogt hun betrokkenheid. 

Wanneer een medewerker in een andere groep op dezelfde 
school gaat werken, is dit vaak gemakkelijker dan wanneer 
een medewerker bij een andere school of zelfs bij een 
andere werkgever gaat werken. In het laatste geval vindt 
een medewerker het vaak lastig om de zekerheid van een 
vast contract op te zeggen. (Tijdelijke) detachering kan 
dan helpen om de overstap toch mogelijk te maken.

3.3 Verbinden 
Het sleutelwoord bij verbinden is ‘communicatie’. Het is 
belangrijk om open het gesprek met elkaar aan te gaan. 
De medewerker die wel wat anders zou willen, moet erop 
kunnen vertrouwen dat de leidinggevende hier positief op 
reageert. De leidinggevende moet de medewerker hier 
niet op afrekenen, maar juist waarderen en ondersteunen. 
Dit lijkt simpel, maar een medewerker die dit aangeeft 
moet veel loslaten: de vertrouwde omgeving, de kinderen 
die hij jarenlang op een school ziet opgroeien, de ouders 
die hij inmiddels door en door kent en teamleden waar hij 
intensief mee optrekt. Medewerkers hebben heel veel lef 
en durf nodig om aan te geven dat ze iets anders willen. 

Afwachten

betrouwbaarheid

de 7 niveaus van initatief/kracht van Stephen R. Covey.

vertrouwen

Vragen

Adviseren

Van plan zijn

Doen en meteen rapporteren

Doen

Doen en periodiek rapporteren
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De schoolleider die de boodschap van de medewerker 
ontvangt moet daarmee ‘dealen’. Een schoolleider kan 
echter vinden dat een medewerker elders beter op zijn 
plek zit. Dit kan in een andere bouw zijn (zelfde school), 
maar ook buiten de school. Hoe groter de stap, hoe meer 
weerstand de medewerker kan bieden om deze stap te 

maken. Daarentegen kan een frisse nieuwe start soms 
minder eng zijn dan iets nieuws doen in het eigen team. 
Zoek samen naar de beste stap en zorg dat deze haalbaar 
en realistisch is. 

Tips
1. Ga als leidinggevende aan de slag met de groep (±20%) die wel wil.

2. Formuleer mobiliteitsbeleid dat aansluit bij de visie en missie van het strategisch personeelsbeleid en leg 
duidelijk uit waarom u mobiliteitsbeleid stimuleert.

3. Ga als leidinggevende het gesprek met medewerkers aan en luister oprecht naar wat ze willen. 
Help ze waar mogelijk en kom afspraken na. Vraag tussendoor naar de status van de ontwikkelingen. 
Een medewerker voelt zich daardoor gesteund.

4. Maak de drempel voor mobiliteit zo laag mogelijk, bijvoorbeeld met motivatiebrieven, ‘klikgesprekken’, 
snuffeldagen etc.

5. (Tijdelijke) detachering kan helpen om de stap naar mobiliteit mogelijk te maken. 

6. De flexpool is een in en doorstroominstrument binnen het mobiliteitsbeleid.

7. Wacht niet af, maar activeer medewerkers. Daag ze uit om met ideeën te komen. 

8. Rapporteer over successen.

9. Talent vertrekt, maar er staat weer nieuw talent op.
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In dit tweede deel beschrijven we 40 concrete hulpmiddelen die u kunt 
inzetten om mobiliteit te stimuleren. De hulpmiddelen worden volgens een 
vaste opzet omschreven: wat is het?, doel van het hulpmiddel in het kader 
van mobiliteit, aanpak en resultaat. Ten slotte vindt u onder iedere uitleg 
een link naar het betreffende hulpmiddel. 

04 DEEL 02 HULPMIDDELEN HULPMIDDELEN
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zoekers

blijvers

vinders

afwachters

ABC

Alfabetisch zoeken Via de processtappen 
uit de IMWR-cirkel 
van INK.

Zoeken via het 
motivatiekwadrant, 
gebaseerd op 
theorie van Hersey 
en Blanchard.

Een lijst van middelen 
speciaal voor 
medewerkers.
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05 Alfabetische lijst
A
Ambassadeursgesprek 
Argumentenkaart 

B
Belangstellingsregistratieformulier 
Beleidsanalyse mobiliteit 
Beleidschecklist mobiliteit 
Bevlogenheid sectorpublicatie 

C
Cirkel van invloed / betrokkenheid 

D
Detachering 
Duurzame inzetbaarheidsmiddelen 

cao PO 

E
Elevator pitch 

F
Financiële vertrekscan 
Flexpool / vervangingspool 

G
Gesprekkencyclus 
Gesprek over mobiliteitsdoelen 

H
Hart en ziel 

I
Interimschap 

J
Jobcraften 
Jobfit 

L
Loopbaancentrum / loopbaanplein / 

mobiliteitscentrum
Loopbaanscans, -gesprekken, 

-coaching 
Loopbaanschetsen 

M
Management Development-trajecten 
Mobiliteitsspel ‘Is het al mobiliteit’? 
Mobiliteitstips medewerker 
Motivatiekaarten 

N
Netwerken 

O
Ontslag 
Ontwikkelingsplan / actie(f)plan  
Outplacement 

P
Pensioen (deeltijd)
Praktijkervaringen mobiliteit 

R
Register (leraren en schoolleider) 

S
Scenariomodel PO / Strategische 

personeelsplanning 
Scholing 
Speedmeeting 
Sportles 

T
Talentenbank 

V
Vacaturebanken 
Verlof (spaarverlof, levensloop, 

onbetaald, mantelzorg)

W
Wielen DNA van mobiliteit 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Dit tweede deel van het handboek 
bevat concrete hulpmiddelen die u kunt 
inzetten om mobiliteit te stimuleren, 
te initiëren en om medewerkers te 
mobiliseren. 

Klik op het betreffend begrip om meer te 
lezen over het hulpmiddel.

ABC
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INSPIREREN
Ambassadeursgesprek 
Argumentenkaart 
Beleidsanalyse mobiliteit 
Bevlogenheid sectorpublicatie 
Cirkel van invloed / betrokkenheid 
Duurzame inzetbaarheidsmiddelen cao PO 
Elevator pitch 
Flexpool / vervangingspool 
Gesprek over mobiliteitsdoelen 
Jobcraften 
Jobfit 
Loopbaancentrum / loopbaanplein / 

mobiliteitscentrum
Loopbaanscans, -gesprekken, -coaching 
Loopbaanschetsen 
Mobiliteitsspel ‘Is het al mobiliteit’? 
Mobiliteitstips medewerker 
Netwerken 
Ontwikkelingsplan / actie(f)plan  
Pensioen (deeltijd)
Praktijkervaringen mobiliteit 
Scholing 
Sportles 
Vacaturebanken 
Wielen DNA van mobiliteit 

MOBILISEREN
Beleidschecklist mobiliteit 
Detachering 
Financiële vertrekscan 
Flexpool / vervangingspool 
Hart en ziel 
Interimschap 
Jobfit 
Loopbaancentrum / loopbaanplein / 

mobiliteitscentrum
Loopbaanscans, -gesprekken, -coaching 
Management Development-trajecten 
Mobiliteitsspel ‘Is het al mobiliteit’? 
Netwerken 
Ontslag 
Ontwikkelingsplan / actie(f)plan 
Outplacement 
Pensioen (deeltijd)
Scholing 
Speedmeeting 
Vacaturebanken 
Verlof (spaarverlof, levensloop, onbetaald, 

mantelzorg)
Wielen DNA van mobiliteit 

WAARDEREN
Cirkel van invloed / betrokkenheid 
Financiële vertrekscan 
Gesprekkencyclus 
Interimschap 
Loopbaancentrum / loopbaanplein / 

mobiliteitscentrum
Management Development-trajecten 
Register (leraren en schoolleider) 
Talentenbank 

REFLECTEREN
Ambassadeursgesprek 
Belangstellings registratie formulier 
Beleidsanalyse mobiliteit 
Bevlogenheid sectorpublicatie 
Cirkel van invloed / betrokkenheid 
Gesprekkencyclus 
Gesprek over mobiliteitsdoelen 
Hart en ziel 
Jobcraften 
Loopbaanscans, -gesprekken, -coaching 
Mobiliteitstips medewerker 
Ontslag / actie(f)plan 
Register (leraren en schoolleider) 
Scenariomodel PO / Strategische 

personeelsplanning 
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IMWR CIRKEL
06 IMWR cirkel Dit tweede deel van het handboek bevat concrete 

hulpmiddelen die u kunt inzetten om mobiliteit te stimuleren, 
te initiëren en om medewerkers te mobiliseren.  
Klik op het betreffend begrip om meer te lezen over het 
hulpmiddel.
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Register (leraren en schoolleider) 
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Pensioen (deeltijd)
Praktijkervaringen mobiliteit 
Register (leraren en schoolleider) 
Scholing 
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Wielen DNA van mobiliteit 
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Ambassadeursgesprek 
Wat is het?
Een informatief gesprek met iemand uit het werkveld, 
die praktijkervaringen deelt over regionale personele 
samenwerking en het gezamenlijk ontwikkelen 
van mobiliteitsbeleid. 

Doel
Het doel is om werkgevers te inspireren en met elkaar 
te laten sparren over mobiliteit. Door praktijkverhalen 
van collega’s uit het werkveld raken werkgevers 
geïnspireerd. De ambassadeurs kennen de regionale 
arbeidsmarktsituatie, omdat ze hierin zelf werkzaam zijn. 

Aanpak
Werkgevers kunnen een ambassadeursgesprek schriftelijk 
of telefonisch aanvragen.

Resultaat
• Werkgevers krijgen ervaringsverhalen uit de 

praktijk over hoe andere schoolbesturen omgaan 
met mobiliteit. 

• Werkgevers kunnen hun plannen delen en 
sparren met deskundigen die zelf ook uit de 
onderwijspraktijk komen.

Link
• Ambassadeurs sectorplan
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Argumentenkaart 
Wat is het?
De kaart biedt inzicht in argumenten van leerkrachten om 
wel of niet de overstap naar een andere school te maken. 
De kaart is ook bruikbaar voor andere functionarissen in 
het primair onderwijs. De aspecten die aan bod komen: 
‘privésituatie’, ‘eigen ontwikkeling’, ‘werk’, ‘visie’ en 
‘gevoel’. 

De kaart kan gebruikt worden als ondersteuning bij 
mobiliteits- of pop-gesprekken met medewerkers. 

Het Twents Educatief Platform (TEP) heeft in 2009 de 
Argumentenkaart Horizontale Mobiliteit ontwikkeld.

Doel
Medewerkers prikkelen om anders naar mobiliteit te kijken 
en eventuele weerstanden ombuigen naar voordelen. 
Een onderwijswerkgever streeft naar ‘vrijwillige’ of ‘blije’ 
mobiliteit. Hoe meer mensen zelf mobiel willen zijn, hoe 
meer de werkgever verplichte mobiliteit voorkomt.

Aanpak
Ga als leidinggevende het gesprek aan met iedere 
medewerker. Als u ziet dat een medewerker al een aantal 
jaren geen mobiliteitswensen heeft, kunt u hem vragen 
om de argumentenkaart te bestuderen voor het gesprek. 
Zorg dat u ook zelf de voor- en tegenargumenten kent. 
Dit kan helpen om samen de argumenten te verkennen die 
bijdragen aan het opheffen van de weerstanden. Gebruik 
het als een vast onderdeel in de gesprekkencyclus. 

Resultaat
• De kaart helpt werkgevers om een beeld te krijgen 

van de angsten en weerstanden die medewerkers 
mogelijk hebben.

• Werkgevers krijgen inzicht in de argumenten die ze 
tijdens een gesprek met medewerkers kunnen inzetten 
om de ‘wil’ te veranderen. 

• De kaart helpt medewerkers om angsten en 
weerstanden te erkennen en bevat argumenten waarom 
mobiliteit juist wel interessant kan zijn. 

Link
• Download de Argumentenkaart
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Belangstellingsregistratieformulier 
Wat is het?
Een formulier dat jaarlijks door medewerkers wordt 
ingevuld, over hun inzetwensen voor het volgende 
schooljaar en hun wensen voor de nabije toekomst. 

Dit kan via een handmatig formulier, maar ook via 
systemen als Caleidoscoop, Google, Bardo en Cosmo. 

Dit formulier is opgesteld in samenwerking met het HRM-
netwerk van het sectorplan PO. 

Doel
Werkgevers krijgen een beeld van de ontwikkelingswensen 
van medewerkers voor het volgende schooljaar. 
Hier kunnen zij vervolgens op inspelen. Medewerker zien 
dat ze ieder jaar een andere keuze kunnen maken in het 
belangstellingsregistratieformulier en dat mobiliteit (een 
andere groep, bouw, school of werkgever) een optie is. 

Aanpak
Laat alle personeelseden jaarlijks een 
belangstellingsregistratieformulier invullen waarin 
gevraagd wordt wat ze volgend schooljaar in de organisatie 
willen doen. De leidinggevende zet deze inventarisatie 
ieder jaar in januari uit onder zijn personeel. Aan de hand 
van de inventarisatie wordt een eerste opzet voor de 
schoolformatie opgesteld en worden de mobiliteitswensen 
in kaart gebracht. Daarna wordt met iedereen een gesprek 
gevoerd over de inzet voor het volgende schooljaar, waarin 
ook stil wordt gestaan bij de inzet en ontwikkelingswensen 
voor de nabije toekomst.

Resultaat
• Inzicht in de wensen van medewerkers op het gebied 

van inzet en ontwikkeling.
• Medewerkers doen door het formulier 

mogelijk inspiratie op over andere werkkeuzes 
en mogelijkheden. 

Link
• Download het belangstellingsregistratieformulier 
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Beleidsanalyse mobiliteit 
Wat is het?
Een concreet hulpmiddel om een SWOT-analyse (Sterkte-
Zwakte-Kansen-Bedreigingen) uit te voeren. 

De beleidsanalyse bevat voorbeeldvragen waarmee u 
de kwaliteit van het huidige mobiliteitsbeleid bepaalt. 
Op deze manier ontdekt u kansen om het mobiliteitsbeleid 
te verbeteren. 

Doel 
Werkgevers via vragen laten inzien hoe zij het huidige 
mobiliteitsbeleid kunnen verbeteren, zodat het beleid past 
bij ‘goed werkgeverschap’. 

Aanpak
Zorg dat er een analysegroep is waarin alle geledingen uit 
de organisatie (P&O, schooldirectie en onderwijspersoneel) 
vertegenwoordigd zijn. Maak de SWOT en ga met 
elkaar in gesprek over de interne (sterktes en zwaktes) 
en externe factoren (kansen en bedreigingen) en de 
confrontatiematrixvragen. Noteer de items op flapovers. 
Aan de hand daarvan kan de analysegroep bepalen welke 
items relevant zijn voor het mobiliteitsbeleid. 

Resultaat
• De analyse geeft werkgevers inzicht in de status van 

het huidige mobiliteitsbeleid en biedt verbeterpunten 
voor dat beleid. 

• Mobiliteitsbeleid dat bijdraagt aan vitale, gezonde en 
duurzaam inzetbare medewerkers. 

Link
• Download beleidsanalyse 
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Beleidschecklist mobiliteit 
Wat is het?
Een handreiking voor schoolbesturen die helpt 
bij het maken van keuzes voor het ontwikkelen 
van mobiliteitsbeleid. 

De checklist is ontwikkeld in samenwerking met de HRM-
netwerkgroep sectorplan PO.

Doel
Het doel van de checklist is om werkgevers te helpen bij 
het maken van keuzes voor een nieuw mobiliteitsbeleid. 

Aanpak
Zorg dat er een werkgroep is waarin alle geledingen uit de 
organisatie (P&O, schooldirectie en onderwijspersoneel) 
vertegenwoordigd zijn en bepaal samen welke items 
belangrijk zijn en hoe die worden ingevuld. 

Nadat het beleid geformuleerd is en de algemeen 
directeur of het bestuur akkoord heeft gegeven op het 
geformuleerde beleid, dient het mobiliteitsbeleid ter 
instemming aan de personeelsgeleding van de GMR 
te worden voorgelegd. Na instemming kan het beleid 
worden ingevoerd.

Besteed na invoering veel aandacht aan de communicatie 
over het beleid en wat dit concreet inhoudt. 

Resultaat
• Werkgevers krijgen inzicht in de keuzes voor het 

opstellen van mobiliteitsbeleid.
• Mobiliteitsbeleid dat bijdraagt aan vitale, gezonde en 

duurzaam inzetbare medewerkers. 

Link
• Download checklist mobiliteit
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Bevlogenheid sectorpublicatie 
Wat is het?
Publicatie over een wetenschappelijke studie naar 
bevlogenheid in het onderwijs. Opgesteld door drs. Jessica 
van Wingerden, mr. drs. Jos van Kessel, prof. dr. Arnold B. 
Bakker en dr. Daantje Derks. 

Bevlogen medewerkers bruisen van energie, stimuleren 
leerlingen en hun omgeving om zich optimaal te 
ontwikkelen, voelen zich vitaal en sterk en beschikken over 
een grote mentale veerkracht en doorzettingsvermogen. 
Ze zijn betrokken bij het werk, ervaren hun baan als 
zinvol en inspirerend en zijn trots op hetgeen ze doen. 
Bevlogen medewerkers zijn gezonder, ervaren meer 
werkplezier en presteren beter. Bevlogenheid heeft 
ook een positieve relatie met kwaliteit, innovatie en 
duurzame inzetbaarheid. 

Doel
Het inspireren en stimuleren van medewerkers en 
organisaties om samen op zoek te gaan naar passie, 
energie en vitaliteit, om dit te benutten in het werk. 
Mogelijk dat door arbeidsmobiliteit weer nieuwe passie en 
energie ontstaat. 

Aanpak
Lezen van de publicatie ter inspiratie en reflectie.

Resultaat
• Inzicht in wat bevlogenheid in organisaties kan doen.
• Inzicht in onderzoeksresultaten.
• Herkennen van voorbeelden uit de praktijk.

Link
• Download de publicatie Meer bevlogenheid, 

beter onderwijs
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Cirkel van invloed / betrokkenheid 
Wat is het?
Instrument van Stephen R. Covey. In de cirkel van 
betrokkenheid gaat het over alle dingen die iemand 
direct aangaan en waarvoor iemand belangstelling 
heeft. De cirkel van invloed gaat over wat iemand zelf 
kan beïnvloeden. 

Werknemers kunnen de 20 meest voorkomende 
werkmotieven (ook wel drijfveren genoemd) zelf 
rangschikken, of samen met de leidinggevende of 
P&O-er uitvoeren. Het is belangrijk dat er in het 
laatste geval goede afspraken worden gemaakt over de 
vertrouwelijkheid van het gesprek. 

Doel
Medewerkers krijgen door dit instrument inzicht in waar 
ze wel en geen invloed op hebben in hun werkomgeving. 
Mogelijk dat dit hen helpt bij het relativeren van bepaalde 
frustraties of ergernissen, of bij het benoemen van de 
werkmotieven die belangrijk zijn bij het vinden van 
ander werk. 

Aanpak
Dit instrument kan een medewerker zelfstandig uitvoeren 
door 20 werkmotieven te selecteren en te positioneren. 
Daarna wordt een actie(f)plan (plan van aanpak) opgesteld 
met werkmotieven waarmee de medewerker aan de 
slag kan. 

Dit instrument kan ook samen met de P&O-er of 
leidinggevende worden uitgevoerd. Vraag de medewerker 
naar een concreet voorbeeld bij de motieven waarvan hij 
vindt dat hij er invloed op heeft. Een hulpmiddel bij het 
uitvragen van voorbeelden is de STARR methode (Situatie, 
Taak, Activiteit, Resultaat en Reflectie). 

Resultaat
• Medewerkers kunnen makkelijker benoemen welke 

werkmotieven voor hen belangrijk zijn bij het vinden 
van ander werk. 

• Medewerkers krijgen inzicht in waar ze daadwerkelijk 
invloed op kan uitoefenen.

• Een P&O-er of leidinggevende hoort praktijkverhalen, 
waardoor hij mogelijk input krijgt voor het aanpassen 
van het mobiliteitsbeleid van de organisatie. 

Link
• Naar gesprek werkmotieven 
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Detachering 

Wat is het?
Tijdelijk uitlenen van medewerkers aan andere (onderwijs)
organisaties. Hierover moeten contractuele afspraken 
worden gemaakt in een detacheringsovereenkomst. 

Doel
Detachering kan bovenbestuurlijk worden ingezet. 
Dit wil zeggen dat meerdere werkgevers met elkaar 
samenwerken en een uitleenovereenkomst opstellen. 
In deze uitleenovereenkomst maken ze de afspraak dat 
medewerkers bij de deelnemende schoolbesturen allerlei 
soorten (inval)werk kunnen verrichten. Medewerkers 
behouden hun arbeidsovereenkomst of akte van aanstelling 
bij hun eigen werkgever. Hierdoor kunnen ze ervaring 
opdoen, andere scholen leren kennen, andere methoden 
en technieken ontwikkelen en kennismaken met de diverse 
onderwijsvormen. Uiteindelijk stroomt zo’n medewerker 
door naar een andere reguliere werkplek, of komt geheel 
terug op de werkplek. 

Detachering kan ook één op één zijn. Dit wil zeggen dat 
een werknemer wordt uitgeleend aan één werkgever. 
Die inzet is vaak voor langere tijd. Dit kan zijn omdat de 
medewerker wil ervaren of hij de volledige overstap wil 
maken. Of zijn huidige werkgever heeft (tijdelijk) geen 
werk, maar een andere werkgever wel. 

Aanpak
Bovenbestuurlijke detachering
Er worden afspraken gemaakt over de inzet van personeel 
bij de deelnemende besturen. Administratief dienen er een 
aantal overeenkomsten te worden opgesteld.

Individuele detachering
De werkgever overlegt met de medewerker wat zijn 
wensen en mogelijkheden zijn. Het kan ook zijn dat het 
verzoek vanuit de medewerker zelf komt. Wanneer beiden 
instemmen om gebruik te maken van detachering, moeten 
zij de afspraken vastleggen. 

Resultaat
• Contractuele afspraken om medewerkers met behoud 

van contractzekerheden ervaring op te laten doen op 
een andere werkplek. 

• Werkgevers kunnen medewerkers tijdelijk 
elders inzetten. 

Link
• Bovenbestuurlijke detachering
• Individuele detachering 
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Duurzame inzetbaarheidsmiddelen cao PO 
Wat is het?
Duurzame inzetbaarheid houdt in dat medewerkers 
gedurende hun arbeidsleven met behoud van gezondheid 
en welzijn kunnen (blijven) functioneren, in huidig en 
toekomstig werk. Duurzame inzetbaarheidsmiddelen 
bestaan uit voorwaarden en mogelijkheden die werkgevers 
aan hun medewerkers beschikbaar stellen. 

Het basisbudget voor iedere medewerker is 40 uur per 
jaar (naar rato van de werktijdfactor) van de werktijd. 
Startende leerkrachten krijgen naast het basisbudget een 
extra duurzaamheidsbudget van 40 uur. Ook werknemers 
van 57 jaar of ouder krijgen naast het basisbudget een 
extra duurzaamheidsbudget van 130 uur. De ureninzet en 
bestedingsdoelen worden in gezamenlijk overleg tussen 
werkgever en medewerker bepaald (Bron: cao PO). 

Doel
Het behouden van fitte en energieke medewerkers, zodat 
zij gezond en vitaal de pensioengerechtigde leeftijd 
bereiken. Oriëntatie op mobiliteit kan helpen om een 
medewerker te laten ervaren wat het is om op een andere 
school of voor een andere groep te werken. Dit verlaagt de 
drempel voor medewerkers om mobiliteit aan te vragen. 

Aanpak
Werkgever en medewerker voeren jaarlijks, voorafgaand 
aan de zomervakantie, overleg over de besteding van 
de duurzame inzetbaarheidsuren. Onderwerpen van 
gesprek zijn in ieder geval de bestedingsdoelen, het 
tijdstip waarop de uren worden benut en de wijze waarop 
verantwoording over de uren wordt afgelegd.

De werknemer legt jaarlijks achteraf verantwoording af 
over de besteding van de uren.

Het formulier duurzame inzetbaarheidsgesprek (zie link) 
kan helpen bij de voorbereiding. 

Resultaat
• Een positieve en vitale sector die aantrekkelijk is voor 

jongeren en werknemers uit andere sectoren.
• Een prettig leerklimaat voor medewerkers 

en leerlingen. 
• Gemotiveerde en competente medewerkers.
• Minder ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.
• Meer dynamiek in teams. 

Link
• Bekijk het hoofdstuk over duurzame inzetbaarheid 

(Hoofdstuk 8A ) in de cao po 
• Inzetbaarheidsgesprek 
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Elevator pitch 
Wat is het?
Letterlijk betekent Elevatorpitch het ‘verkooppraatje 
in de lift’. Het is een korte persoonlijke presentatie 
van de medewerker over zijn werk. Het helpt de vraag 
‘vertel eens iets over jezelf’, die vaak gesteld wordt in 
gesprekken, te beantwoorden. De presentatie moet kort 
en krachtig zijn. Er moet duidelijk in worden wie de 
medewerker is, waar hij voor staat en wat zijn kracht is.

De beschrijving voor het opstellen van de Elevator Pitch 
is beschikbaar gesteld door Onderwijsstichting Movare 
uit Kerkrade. 

Doel
Korte en krachtige presentatie van een 
individuele medewerker die gebruikt kan worden 
voor mobiliteitsmarkten, netwerkgesprekken, 
sollicitatiegesprekken en kennismakingsgesprekken. 
Een werkgever kan de medewerker hierdoor snel 
leren kennen. 

Aanpak
Een medewerker maakt een kort en krachtig stuk in 
spreektaal en actieve vorm. Totale omvang is ongeveer 60 
woorden. De medewerker oefent de presentatie regelmatig 
zodat deze tijdens een gesprek vloeiend overgebracht 
kan worden. 

Resultaat
• Korte en krachtige presentatie van een medewerker, 

waarin hij een beeld geeft van wie hij is, waar hij voor 
staat en wat zijn kracht is. Een werkgever kan hiermee 
snel bepalen of er een mogelijke match is. 

Link
Download elevatorpitch. 
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Flexpool / vervangingspool 
Wat is het?
Een flex / vervangingspool, het liefst met meerdere 
schoolbesturen, om vervangingswerk mee in te vullen. 

Doel
Medewerkers kunnen met een reguliere dienstbetrekking 
ervaring opdoen op andere scholen, bij andere besturen 
en met andere onderwijsvormen. Hierdoor kunnen 
medewerkers in een veilige setting ontdekken welke 
mobiliteitsstap interessant is. 

Aanpak
Stel vast wat de omvang is van het aan te stellen personeel 
boven de reguliere formatie. Stel daarna een functieprofiel 
op, met de vereiste competenties en vaardigheden. Daarna 
kunt u met de werving starten. De medewerkers komen in 
reguliere dienst van het schoolbestuur (of bij één van de 
deelnemende schoolbesturen waarmee u samenwerkt).

Bekostiging: Wanneer de werkgever nog aangesloten 
is bij het Vervangingsfonds kan de werkgever een 
(bovenbestuurlijke) vervangingspoolaanvraag indienen of 
continueren bij het Vervangingsfonds. Dit moet jaarlijks 
worden aangevraagd op uiterlijk 1 december van ieder 
kalenderjaar. De inzetbaarheid van de poolmedewerkers 
moet maandelijks verantwoord worden op de portal van 
het Vervangingsfonds. Vervanging die niet declarabel is bij 
het Vervangingsfonds, bekostigt de werkgever zelf via de 
lumpsum of via het UWV (de werkgever vraagt hier dan 
zelf WAZO-inkomsten voor aan). 

Werkt de werkgever samen met meerdere schoolbesturen 
en is de vervanging niet declarabel bij het 
Vervangingsfonds, of is de werkgever eigen risicodrager, 
dan moeten de kosten onderling verrekend worden. 

Resultaat
• Centraal vervanging regelen voor alle aangesloten 

scholen, waardoor schooldirecteuren niet meer zelf 
hoeven te zoeken naar een vervanger.

• Regie op het aantal aanstellingen bij werkgevers, zodat 
zij weten wanneer er verplichtingen met medewerkers 
moeten worden aangegaan.

• Medewerkers kunnen ervaring opdoen bij diverse 
scholen en met diverse onderwijsvormen. 
Hiermee ontdekken zij wat hen aanspreekt in een 
volgende baan.

• Werkreferenties voor medewerkers bij 
verschillende werkgevers.

Link
• Artikel Basisschoolmanagement Wat is een RTC?
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Financiële vertrekscan 
Wat is het?
Met de financiële scan krijgen werkgever en medewerker 
financieel inzicht in wat de gevolgen en mogelijkheden 
zijn als de werkrelatie beëindigd wordt. Voor de 
individuele medeweker worden de financiële gevolgen en 
mogelijkheden op inkomen, uitkering (evt. WW / WOPO / 
WIA) en pensioen berekend. Voor de werkgever wordt in 
kaart gebracht wat de financiële mogelijkheden zijn om 
medewerkers te stimuleren eerder te vertrekken. Daarbij 
wordt inzicht gegeven in de beste financiële oplossing voor 
beide partijen. 

Doel
Werkgever en medewerker willen samen de arbeidsrelatie 
stoppen en dit financieel zo goed mogelijk afhandelen. 

Aanpak
Een medewerker vult een machtiging in waarmee 
het ingeschakelde bureau toestemming krijgt om de 
pensioengegevens op te vragen bij ABP. Met deze gegevens 
geeft het ingeschakelde bureau de medewerker inzicht in 
de diverse keuzepensioenmogelijkheden. Daarnaast kan 
het bureau ook andere berekeningen maken van mogelijke 
WW / WOPO- of WIA-uitkeringen. De berekeningen geven 
de medewerker zowel een bruto als een netto inzicht van 
zijn inkomen.

Een medewerker kan ook zelf via de website van de 
pensioenverzekeraar inloggen (mijnabp.nl) en inzicht 
krijgen in de financiële gevolgen en mogelijkheden om 
eerder te stoppen met werken. Een werkgever kan ook 
contact opnemen met de pensioenverzekeraar, om voor 
medewerkers een adviesgesprek aan te vragen. 

Bij de financiële vertrekscan wordt een berekening 
gemaakt waarbij ook rekening wordt gehouden met 
eventuele andere inkomsten, de leefsituatie van 
medewerkers en belastinggevolgen. Aan de financiële 
vertrekscan zijn kosten verbonden. 

Resultaat
• Inzicht in de verschillende vertrekmogelijkheden. 
• Rekenmodellen die werkgevers en medewerkers inzicht 

geven in de financiële consequenties. 
• Duidelijkheid over de gevolgen voor het pensioen en 

de pensioenopbouw. 
• Een oplossing om de arbeidsrelatie te beëindigen. 

Link
• Naar de website van ABP 
• Naar de website van de vertrekscan van Loyalis 
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Gesprek over mobiliteitsdoelen 
Wat is het?
Gesprek tussen werkgever en medewerker om met open 
vragen helder te krijgen wat medewerkers beweegt, 
welke doelen ze hebben en welke hulp ze daarin van hun 
leidinggevende verwachten. 

Doel
Een gesprek voeren met een medewerker, dat hem 
uitdaagt om na te denken over ander werk of over 
verandering binnen het werk.

Aanpak
Vragen stellen en veel doorvragen. Zorg dat het open 
vragen zijn. Hulpwoorden hierbij zijn: wat, wanneer, 
hoe vaak, etc. Pas op met ‘waarom’ vragen, want die 
suggereren een verdediging of een vooroordeel. Start 
breed met doorvragen en verdiep dit steeds verder door 
specifieke vragen te stellen. De interesses en woorden van 
de medewerker kunnen in het doorvragen gebruikt worden. 
In de tool staan vragen opgenomen die u kunt gebruiken in 
het gesprek.

Resultaat
Een werkgever kan een medewerker met mobiliteitsvragen 
helpen bij het stellen van zijn doelen. Een werknemer 
kan met het gesprek inschatten hoe zijn werkgever hem 
kan ondersteunen. 

Link
• Ga naar hulpvragen mobiliteitsdoelen 
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Gesprekkencyclus 
Wat is het?
Periodieke gesprekken tussen werkgever en medewerker 
over het (toekomstig) functioneren van de medewerker. 

Dit gebeurt door een professionele gesprekkencyclus, 
bestaande uit plangesprekken, functioneringsgesprekken, 
beoordelingsgesprekken en / of andersoortige gesprekken 
die hetzelfde beogen.

Werkgever en medewerker maken tijdens de 
gesprekkencyclus afspraken over de professionalisering 
van de werknemer. Deze afspraken worden vastgelegd 
in een persoonlijk ontwikkelingsplan dat in het 
bekwaamheidsdossier wordt opgenomen. 

Doel
Medewerkers inzicht geven in hun functioneren en hen 
stimuleren om zich verder te ontwikkelen. Mogelijk dat 
een andere werkomgeving (school, groep of bouw) hierbij 
kan helpen. De werkgever kan zijn waardering aan de 
medewerker tonen door de meest passende werkplek 
proberen aan te bieden. 

Aanpak
De gesprekkencyclus bestaat uit meerdere gesprekken. 
Men start met een start / plangesprek, daarna een 
functionerings- of voortgangsgesprek en als laatste in de 
cyclus een beoordelingsgesprek. De werkgever en PGMR 
bepalen de frequentie van de cyclus. In de link is een 
formulier opgenomen die de medewerker kan helpen bij 
het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan. 

Resultaat
• Ontwikkeling van medewerkers stimuleren.
• Functioneren van medewerkers vastleggen.
• Medewerkers aanzetten tot zelfreflectie.

Link
• Download persoonlijk ontwikkelingsplan 
• Naar gesprekkencyclus 
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Hart en ziel 
Wat is het?
Programma waarbij medewerkers (max 16 deelnemers) in 
zeven maanden tijd ondersteuning krijgen bij het vinden 
van een andere baan of werkomgeving. 

Doel
Medewerkers zelf hun passie en bevlogenheid laten vinden, 
door vanuit een enthousiaste houding de regie te nemen in 
het onderzoeken en opzoeken van mobiliteit. 

Aanpak
In zeven maanden tijd doorlopen medewerkers drie fasen: 
activatie, uitproberen en borgen. In het programma 
worden diverse hulpmiddelen aangeboden, zoals een 
toolkit, face-to-face gesprekken, (huiswerk) workshops, 
een digitaal platform voor uitwisseling van ervaringen en 
e-coachingssessies.

Resultaat
• Medewerkers vinden hun intrinsieke waarde en 

enthousiasme, om zo het werkplezier te vergroten en 
open te staan voor mobiliteit.

• Medewerkers komen in contact met mensen die ook 
mobiel willen of moeten zijn en kunnen gebruik maken 
van trainers met ervaring van mobiliteit en onderwijs.

Link
• http: / / www.wilmethartenziel.nl / 
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Interimschap 

Wat is het?
Tijdelijke waarneming of tijdelijke functie, vaak op 
leidinggevend niveau. 

Doel
Ervaring opdoen in een andere werkomgeving met een 
specifieke (leer)opdracht. Mogelijk dat deze ervaring helpt 
bij de volgende loopbaanstap. 

Aanpak
Via een bureau of via de werkgever kan een 
medewerker worden ingezet voor interimklussen. 
Vaak gaat het om banen als directeur, IB-er, teamleider, 
bouwcoördinator, bestuurder, HRadviseur, financieel 
medewerker of huisvestingsmedewerker. Mogelijk 
dat tijdelijke detachering via de werkgever tot de 
mogelijkheden behoort.

Resultaat
• De medewerker kan een specifieke opdracht in een 

andere setting uitvoeren.
• De medewerker kan ervaring opdoen in een 

andere werkomgeving.
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Jobcraften 

Wat is het?
Jobcraften is sleutelen aan het huidige werk met het 
doel om dit beter aan te laten sluiten op persoonlijke 
behoeftes, sterke kanten, interesses en capaciteiten. 
Het werk wordt op zo’n manier beïnvloed dat het beter 
past bij de werknemers. Deze raken daardoor meer 
betrokken, gemotiveerd en tevreden. 

Doel
Jobcrafting is erop gericht om het werk beter te laten 
aansluiten bij behoeften, mogelijkheden en belastbaarheid 
van medewerkers. Medewerkers vinden als het ware 
hun werk opnieuw uit, door taken aan te passen, 
werkzaamheden te delen met collega’s, of door betekenis 
en uitdaging aan de functie toe te voegen. Daar profiteren 
ook de organisatie en collega’s van. Jobcraften is ook een 
vorm van mobiliteit.

Aanpak
Allereerst is het belangrijk om de medewerker zijn 
werkzaamheden in kaart te laten brengen. Laat hem alle 
taken benoemen, groot en klein. Laat de medewerker 
er een aantal uitkiezen (maximaal tien) om verder 
uit te werken. Hoeveel werktijd wordt aan deze taak 
besteed? Wat is het doel van de taak en wie zijn de 
belanghebbenden? Kost het de medewerker energie of 
geeft het juist energie? Laat de medewerker vervolgens 
beslissen welke stappen hij wil en gaat zetten: afstoten, 
oplossen, aanvullen of aanpassen.

Laat de medewerker een Ontwikkelingsplan / actie(f)
plan opstellen: wat gaat de medewerker wanneer doen, 
hoe, en wanneer is het doel bereikt? Hiervoor kan SMART 
of MAGIE gebruikt worden als hulpmiddel. SMART staat 
voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en 
tijdgebonden. MAGIE staat voor meetbaar, acceptabel, 
gecommuniceerd (bekend bij betrokkenen), inspirerend 
(geeft energie) en engagerend (bindend). 

 Tip Laat het plan lopen van vakantie tot vakantie (van 
voorjaarsvakantie tot meivakantie, van mei vakantie 
tot zomervakantie, etc.) en evalueer direct de 
maandag na een vakantie. Wat gaat goed? Wat kan 
beter?

Resultaat
• Iedere medewerker heeft een eigen jobcrafting-plan 

dat aansluit bij de persoon. 
• De medewerker neemt zelf regie over zijn werk, zodat 

het beter past en meer energie oplevert. 
• Uit de plannen van de medewerker genereert de 

organisatie het groepsplan, zodat er overzicht is welke 
medewerkers waarop zijn ingezet.

Link
• Naar Jobcrafting opdracht 
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Jobfit 
Wat is het?
Een digitaal spel om duurzame inzetbaarheid in 
organisaties bespreekbaar te maken. Aan de hand van 
verschillende vragen en opdrachten ontstaan interessante 
discussies, waarbij schoolbestuurders, schoolleiders, teams 
en GMR-en op een speelse manier met elkaar in gesprek 
gaan over bevlogenheid, ontwikkeling & mobiliteit, 
gezondheid & vitaliteit en werkdruk & verzuim. 

Doel
Dialoog aangaan over duurzame inzetbaarheid. Mobiliteit is 
hier één van de onderdelen van. 

Aanpak
Spelen van het spel. Het spel en handleiding zijn 
kosteloos aan te vragen. Op de website van het 
Arbeidsmarktplatform PO staat meer informatie. 

Resultaat
• Inzicht in het individu en in elkaar.
• Inzicht in welke duurzame inzetbaarheidspunten 

belangrijk zijn voor een individuele medewerker. 

Link
• Naar de website van het Arbeidsmarktplatform PO 
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Loopbaancentrum / loopbaanplein / mobiliteitscentrum
Wat is het?
Centraal punt waar medewerkers terecht kunnen met 
vragen over loopbaan of mobiliteitswensen. Medewerkers 
kunnen bij het centrum ook begeleiding krijgen bij 
het vinden van ander werk binnen en buiten de sector. 
De meeste werkgevers in het PO zijn te klein om zo’n 
centrum zelfstandig op te richten. Op regionaal niveau zijn 
er veel initiatieven. Door het maken van afspraken over 
personeelsuitwisseling en het gezamenlijk opzetten van 
activiteiten, kunnen werkgevers met dit instrument beter 
gebruik maken van de kwaliteiten van medewerkers in 
de regio. 

Vanuit het sectorplan zijn er regionale transfercentra 
opgezet, maar ook onderwijs en overheidsinstellingen 
zijn druk bezig met de opzet van loopbaancentra of 
mobiliteitscentra. Dit kan een fysiek centrum zijn, maar 
ook digitaal.

Er zijn diverse systemen op de markt voor het 
ontwikkelen van een digitaal loopbaanplein, zoals 
Solution Factory, Conclusion, Matchcare, Tangram en 
Otys. Vanuit het onderwijs is www.ruimbaanvoorpo.nl 
kosteloos beschikbaar. 

Doel
Een arbeidsmarktinstrument om personeel voor het primair 
onderwijs te behouden en een HRM-instrument voor 
groei en ontwikkeling van medewerkers. Dit instrument 
geeft medewerkers inzicht in hun loopbaan en 
hun mogelijkheden. 

Aanpak
De aanpak van een fysiek centrum verschilt van de 
aanpak van een digitaal centrum. Het is belangrijk dat 
de focus ligt op wat medewerkers allemaal kunnen en 
willen, en welke mogelijkheden (vacatures, opleidingen, 
vervangingswerk etc.) er allemaal zijn bij de organisatie of 
deelnemende organisaties. 

De activiteiten die mogelijk via het loopbaan- of 
mobiliteitscentrum kunnen worden ingezet zijn heel 
divers. Denk aan het uitbouwen van netwerken, het 
organiseren van banenmarkten, gezamenlijke vervanging, 
of gezamenlijk HR beleid. 

Voorbeelden inspireren vaak het meeste. In de evaluatie 
subsidieregeling mobiliteitscentra staan acht voorbeelden 
omschreven. Ook staan er tips in voor het creëren van 
draagvlak en de inrichting, organisatie en uitvoering 
van mobiliteitscentra. 

Resultaat
• Meer dynamiek tussen de samenwerkende organisaties.
• Flexibelere medewerkers omdat zij gewend raken aan 

een baanwissel.
• Snellere re-integratie na ziekte.
• Aantrekkelijke werkgever.
• Meer kansen voor medewerkers om werk te doen dat zij 

graag willen doen. 

Link
• Eindrapport evalutatie mobiliteitscentra 
• Ruim baan voor PO 
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Loopbaanscans, -gesprekken, -coaching 
Wat is het?
Ondersteuningsinstrumenten voor medewerkers, om 
antwoord te vinden op vragen als: wie ben ik, wat wil ik en 
wat kan ik? 

Doel
Ondersteunen van medewerkers bij het vinden van ander 
werk of het bieden van doorgroeimogelijkheden aan 
personeel. In het primair onderwijs is  
www.ruimbaanvoorpo.nl kosteloos beschikbaar. 

Aanpak
Een website waar een werkgever zijn medewerker naar 
kan verwijzen. Na inschrijving kan een medewerker 
kosteloos testen doen, om te ontdekken wat voor talenten 
hij heeft en welke mogelijkheden er zijn. Via de toolbox 
zijn er allerlei tools beschikbaar.

Resultaat
• Medewerkers krijgen inzicht in wie ze zijn, wat ze 

willen en wat ze kunnen.

Link
• www.ruimbaanvoorpo.nl 
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Loopbaanschetsen 
Wat is het?
Het instrument ‘Loopbaanschetsen’ helpt leraren een 
beeld te vormen van mobiliteitsmogelijkheden die binnen 
hun bereik liggen. 

Loopbaanschetsen is opgesteld vanuit het vertrekpunt dat 
de leraar werkzaam is op een basisschool en in het bezit is 
van een pabodiploma (of de voorloper daarvan).

Doel
Het instrument is vooral bedoeld als hulpmiddel om 
de discussie over loopbaanmogelijkheden te voeren. 
Leraren die zich willen beraden op hun loopbaan kunnen 
‘Loopbaanschetsen’ gebruiken als inspiratiebron.

Aanpak
Leraren kunnen met behulp van dit instrument onderling 
in gesprek gaan over hun ontwikkelmogelijkheden. 
Schoolleiders kunnen het inzetten in de gesprekscyclus, om 
de ontwikkeling van hun eigen leerkrachten bespreekbaar 
te maken. Schoolbesturen kunnen ‘Loopbaanschetsen’ 
inzetten in het kader van personeelsbeleid, bijvoorbeeld in 
workshops of tijdens studiedagen.

Resultaat
• Leerkrachten krijgen een beeld van wat een volgende 

stap in hun loopbaan kan zijn.
• Schoolleiders hebben een visueel plaatje beschikbaar 

voor hun gesprekken over loopbaan en ontwikkeling.
• Hulpmiddel voor beleid, workshops en studiedagen. 

Link
• Download loopbaanschetsen 
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Management Development-trajecten 
Wat is het?
Management Development (afgekort MD) zijn alle 
activiteiten waarin de ontwikkeling van het management 
wordt begeleid. Denk aan loopbaanbegeleiding en diverse 
opleidingsmogelijkheden. Het is belangrijk dat werkgevers 
en medewerkers duidelijke afspraken maken over doelen 
en verwachtingen. 

Doel
Medewerkers die een leidinggevende functie ambiëren 
faciliteren in hun loopbaan. 

Aanpak
Er zijn vele soorten instrumenten die kunnen 
worden ingezet.

• Training en opleiding
• Intervisie
• Coaching
• 360˚ feedback
• E-learning

Resultaat
• Begeleiding van ambitieuze en talentvolle medewerkers
• Goed werkgeverschap

Link
• Naar de website van managementsite 
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Motivatiekaarten 
Wat is het?
Een set van acht kaarten met beelden en stellingen die een 
link hebben naar arbeidsmobiliteit. De kaarten zijn zowel 
in ansichtkaart te bestellen, als digitaal te downloaden. 

Doel 
Medewerkers prikkelen om na te denken over mobiliteit. 

Aanpak
De ansichtkaarten zijn te bestellen met behulp van 
dit bestelformulier. De afbeeldingen zijn kosteloos te 
downloaden voor digitaal gebruik. 

Resultaat
• Het gesprek tussen werkgever en medewerker over 

mobiliteit vergemakkelijken. 

Link
• Bekijk de motivatiekaarten 

Motivatiekaart Len Munnink
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Mobiliteitsspel ‘Is het al mobiliteit’? 
Wat is het?
Triviant spelvorm met vragen en stellingen over mobiliteit. 

Doel
Een positieve verandering bewerkstelligen in het denken 
over mobiliteit bij medewerkers en directeuren, en 
de wens om mobiliteit van medewerkers te vergroten. 
Mobiliteit dient gemeengoed te worden vanuit de 
professionele overtuiging dat mobiliteit goed is voor 
de ontwikkeling van de professional, de persoon en 
de organisatie.

Aanpak
Het spel start met een zelftest over ontwikkelingsgerichte 
mobiliteit en duurzame inzetbaarheid. Het doel van zo’n 
zelftest is het aanzetten tot nadenken over mobiliteit. 
Daarna volgt een workshop om medewerkers in te lichten 
over het belang van ontwikkelingsgerichte mobiliteit. 
Daarbij wordt onder andere het triviant-spel ingezet, met 
vragen en stellingen over mobiliteit. 

Resultaat
• Zet medewerker en werkgever aan het denken.
• Medewerker en werkgever horen van elkaars ervaringen 

en ideeën. 
• Geeft antwoord op vragen en helpt ‘de beren op het 

pad van mobiliteit te verjagen’.

Link
• Bekijk praktijkvoorbeelden 
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Mobiliteitstips medewerker 
Wat is het?
Praktische tips voor medewerkers over hoe zij in hun werk 
mogelijkheden kunnen benutten om kansen te pakken, 
ontwikkeling te realiseren en (indien gewenst) mobiliteit 
bespreekbaar te maken. 

Doel
Medewerkers bewust maken dat zij zelf het initiatief 
moeten nemen om duurzaam inzetbaar te blijven. Mogelijk 
dat mobiliteit hiervoor een middel kan zijn. 

Aanpak
Medewerkers lezen de tips en passen toe wat in hun werk 
passend is. 

Resultaat
• Proactieve medewerkers die bewust bezig zijn met 

duurzame inzetbaarheid. 

Link
• Bekijk mobiliteitstips voor werknemers
• Bekijk werken aan je inzetbaarheid
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Netwerken 
Wat is het?
Netwerken is het offline en online leggen en onderhouden 
van contacten die medewerkers verder kunnen helpen 
in hun werk, loopbaan of privéleven. Belangrijk bij 
netwerken is geven en nemen. 

Vaak worden Facebook of LinkedIn als digitale 
netwerken ingezet. 

Doel
Delen van kennis, informatie en contacten. Daarmee kan 
de kennis in het primair onderwijs vergroot worden en 
kunnen medewerkers met elkaar sparren. Mogelijk dat de 
contacten medewerkers kunnen helpen bij verdere stappen 
in hun loopbaan. 

Aanpak
Medewerkers brengen in beeld welke contacten zij hebben 
op zowel hun werk als in hun privéleven. Belangrijk is om 
vooraf een helder beeld te hebben waar medewerkers dit 
netwerk voor willen inzetten (doel) en wat zij voor dit 
netwerk kunnen betekenen (halen en brengen). Daarna is 
het zinvol om in kaart te brengen welke contacten ingezet 
kunnen worden, of uitgebreid moeten worden, om het 
gestelde doel te realiseren. 

Resultaat
• Medewerkers die een beeld hebben van hun contacten 

binnen en buiten het onderwijs.
• Medewerkers die proactief handelen om gestelde 

doelen te bereiken. 

Link
• Naar de website van carrieretijger 
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Ontslag 
Wat is het?
Soms kan het voorkomen dat medewerkers niet meer voor 
de organisatie kunnen blijven werken. Dit kan ingegeven 
zijn door persoonlijke of organisatieomstandigheden. 
De arbeidsovereenkomst, of akte van aanstelling, wordt in 
dat uiterste geval beëindigd. 

Doel
Het ontbinden van de aangegane verplichtingen tussen 
werkgever en medewerker om de cirkel te doorbreken. 

Aanpak
In de cao PO en het reglement van het Participatiefonds 
staan beschreven onder welke voorwaarden een 
dienstverband beëindigd kan worden.

 Tip In het primair onderwijs kan een werkgever een 
vergoedingsverzoek indienen bij het Participatiefonds, 
om de uitkeringskosten over te laten nemen. Dit is 
een verplichte verzekering die sociale partners in 
het primair onderwijs geregeld hebben voor alle 
onderwijswerkgevers. Een werkgever moet aantonen 
dat het verslag onvermijdbaar is, dat hij voldoende 
inspanningen heeft verricht om ontslag te voorkomen 
en dat hij de medewerker heeft proberen te begeleiden 
naar ander werk.

Resultaat
• Ontbinding van de arbeidsovereenkomst of akte 

van aanstelling.

Link
• Bekijk de cao po
• Ga naar de website van het Participatiefonds 
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Ontwikkelingsplan  / actie(f)plan 
Wat is het?
Een formulier dat leidinggevenden en medewerkers helpt 
bij het opstellen van een concreet actie(f)plan voor 
verdere persoonlijke ontwikkeling van een medewerker. 

Doel
Medewerkers proactief laten nadenken over hoe zij zich 
verder kunnen ontwikkelen en duurzaam inzetbaar kunnen 
blijven voor de organisatie. Mobiliteit kan hier een middel 
zijn om de gestelde doelen te bereiken. 

Aanpak
In het start / plangesprek jaarlijks dit formulier gebruiken 
om samen met de medewerker een actie(f)plan op te 
stellen en doelen te bepalen. 

Resultaat 
• Medewerkers met een actie(f)plan / ontwikkelingsplan.
• Werkgevers krijgen een beeld welke 

teamontwikkelingen gewenst of nodig zijn en 
krijgen mogelijk informatie voor de strategische 
personeelsplanning op de korte en middellange termijn. 

Link
• Download persoonlijk ontwikkelingsplan 
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Outplacement 
Wat is het?
Begeleiding bij het zoeken naar een andere baan, omdat 
er sprake is van ontslagdreiging van een medewerker. 
Deze ontslagdreiging kan ontstaan door een daling van 
het aantal leerlingen (economisch ontslag), of omdat 
de werknemer en de baan niet meer bij elkaar passen 
(functioneel ontslag). 

Doel
Medewerkers die de organisatie moeten verlaten vanuit 
een arbeidsrelatie begeleiden naar ander werk. 

Aanpak
Een werkgever begeleidt een werknemer op maat bij wat 
hij nodig heeft om een andere baan te vinden. In het 
PO staat in het reglement van het Participatiefonds 
beschreven wat de minimale voorwaarden zijn voor 
outplacement. Vraag bij de adviseur arbeid en vitaliteit 
van het Vervangingsfonds welke bureaus in de regio goede 
begeleiding kunnen bieden. 

Resultaat
• Medewerkers krijgen begeleiding om van werk naar 

werk te gaan.
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Pensioen (deeltijd)
Wat is het?
Geheel of gedeeltelijk stoppen met werken vanwege 
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In het 
onderwijs kan dit maximaal tien jaar voor het bereiken van 
de AOW-gerechtigde leeftijd. 

Doel
Stoppen met werken om de cirkel te doorbreken. 

Aanpak
Medewerkers kunnen hun pensioenverzekeraar vragen of 
pensioen of deeltijdpensioen mogelijk is. Een werkgever 
kan voor zijn medewerkers adviesgesprekken met 
de pensioenverzekeraar aanbieden. Overleg met de 
pensioenverzekeraar wat de mogelijkheden zijn. 

 Tip overleg met schoolbesturen in de directe omgeving 
of zij ook geïnteresseerde medewerkers hebben. Dan is 
het handig om dit gezamenlijk te organiseren.

Resultaat
• Arbeidsovereenkomst of akte van aanstelling stopt 

geheel of gedeeltelijk vanwege pensioen. 
• Meer vrijetijdsmogelijkheden voor medewerkers. 

Link
• Naar de website van ABP over pensioenkeuzes
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Praktijkervaringen mobiliteit 
Wat is het?
Ervaringsverhalen van medewerkers die het afgelopen jaar 
van baan of werkplek veranderd zijn. 

Doel
Verlagen van de drempel van medewerkers. De angst voor 
het onbekende wegnemen en medewerkers laten inzien 
dat mobiliteit een optie is. 

Aanpak
Vraag medewerkers om hun ervaringen te delen in het 
personeelsblad, op intranet, of tijdens een banenmarkt of 
bijeenkomst gericht op mobiliteit. 

Resultaat
• Verlagen van de drempel voor medewerkers
• Inspiratiebron voor medewerkers

Link
• praktijkverhalen mobiliteit
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Register (leraren en schoolleider) 
Wat is het?
Een beroepsregister voor leraren en schoolleiders. 
Ingeschrevenen laten zien dat ze bevoegd en bekwaam 
zijn en hieraan blijven werken. Het schoolleidersregister 
is verplicht, het lerarenregister nog niet (vanaf 1 januari 
2017 waarschijnlijk wel).

Doel
Leraren en schoolleiders presenteren hun bekwaamheid, 
waardoor ze ook grip en inzicht krijgen op hun eigen 
professionele ontwikkeling. Hierdoor krijgen ze beter 
inzicht in wat ze kunnen en willen.

Aanpak
Medewerkers registeren zich in het register en houden hun 
ervaring en competenties actueel. 

Resultaat
• Inzicht in bekwaamheid van schoolleiders en leraren.
• Grip en zicht op eigen professionele ontwikkeling.

Link
• Lerarenregister
• Schoolleidersregister PO 
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Scenariomodel PO / Strategische personeelsplanning 
Wat is het?
Kwaliteit en kwantiteit van medewerkers in beeld brengen. 
Hierdoor kan een werkgever de toekomst zodanig voorzien, 
dat hij tijdig gerichte maatregelen in gang kan zetten 
met betrekking tot instroom, doorstroom en uitstroom 
van personeel.

Een praktisch hulpmiddel dat rechtstreeks toegankelijk is 
(en ook in de leergang ‘strategische personeelsplanning’ 
aan bod komt) is het Scenariomodel PO, waarin werkgevers 
de leerling- en personele prognoses kunnen opzoeken. 
Deze prognoses worden samengesteld op basis van de 
gegevens van DUO.

Doel
Door op strategisch niveau naar de personeelsvoorziening 
te kijken, kan worden bepaald:

• Wat over vijf jaar de kwantitatieve en kwalitatieve 
personeelsbehoefte is.

• Hoe de personeelsomvang zich in die vijf 
jaar ontwikkelt.

• Welke interventies noodzakelijk zijn om eventuele 
discrepanties op te heffen.

Aanpak
De website www.scenariomodelpo.nl is zelfstandig 
te raadplegen.

Daarnaast kunnen P&O-ers, directeuren en bestuurders de 
leergang strategische personeelsplanning volgen. Het gaat 
om vier modules verspreid over vier dagen (verdeeld 
over twee modules van één dagdeel en twee modules 
van twee dagdelen). Voor medewerkers in dienst van een 
schoolbestuur in het PO, biedt het Arbeidsmarktplatform 
PO de leergang kosteloos aan. 

Resultaat
• P&O-adviseurs zijn zowel inhoudelijk als procesmatig 

toegerust om de methodiek van strategische 
personeelsplanning toe te passen. Hierdoor kunnen 
zij vanuit een adviesrol bijdragen aan een strategisch 
personeelsplan op bestuurs- en schoolniveau.

Link
• Leergang strategisch personeelsbeleid 
• www.scenariomodelpo.nl 
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Scholing 
Wat is het?
Kennis, vaardigheden en attitudes voor medewerkers 
vergroten, zodat zij taken adequaat kunnen uitvoeren. 

Doel
Vergroten van de kennis, vaardigheden en attitudes. 

Aanpak
Scholing kan geïnitieerd worden door zowel werkgever als 
medewerker. Ga in ieder geval het gesprek erover aan en 
vraag naar de doelen en inzetmogelijkheden. 

Resultaat
• Betere kennis, vaardigheden en attitudes bij 

medewerkers waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen 
en mogelijk mobiliteit een optie wordt. 
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Speedmeeting 
Wat is het?
Kennismakingsbijeenkomsten tussen mobiliteitskandidaten 
(verplicht en vrijwillig) en schooldirecteuren waar een 
vacature of werkplek is. In meerdere korte sessies leren 
medewerkers en schooldirecties elkaar kennen. Daarna 
rouleren zij naar een volgend gesprek. 

Schoolbesturen die met elkaar samenwerken op gebied van 
mobiliteit in bijvoorbeeld een RTC kunnen op deze manier 
op een laagdrempelige manier met elkaar kennismaken. 

Doel
Laagdrempelig met elkaar kennismaken om te kijken of er 
een klik is voor een kennismakings- of sollicitatiegesprek. 

Aanpak
De medewerkers melden zich zelf aan. De leidinggevenden 
melden vooraf hun vacatures met specificaties (zoals 
groep en vaardigheden). Alle mobiliteitskandidaten en 
leidinggevenden worden vervolgens uitgenodigd voor 
een kennismakingsbijeenkomst. 

Voorafgaand aan de bijeenkomsten krijgen de kandidaten 
en leidinggevenden de overzichten met de vacatures. 
De leidinggevenden krijgen daarnaast het overzicht met 
kandidaten. Naast het vervullen van de vacatures kunnen 
kandidaten ook met elkaar van werkplek wisselen.

De leidinggevenden zitten alleen of in groepjes bijeen 
en belangstellende medewerkers schuiven hierbij aan. 
De mensen aan tafel kunnen in ongeveer een halfuur 
kennis maken, vragen stellen en zichzelf presenteren. 
Daarna schuiven de medewerkers door naar een 
volgend groepje. 

Als iedereen met elkaar kennis heeft gemaakt, vult iedere 
kandidaat en iedere leidinggevende een top drie in van 
scholen of kandidaten die hij ‘ziet zitten’. 

Op basis van de top drie lijstjes maakt P&O een voorstel 
voor de plaatsing van kandidaten.

Resultaat 
• Op een laagdrempelige manier met elkaar kennismaken 

en de vacatures invullen. 
• Opbouwen van netwerken.
• Met baanbehoud veranderen van baan.

Link
• Speedmeeting
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Sportles 
Wat is het?
Sportles om te ervaren dat bewegen goed is voor iedereen. 
Daardoor kan de ‘mindset’ ontstaan dat bewegen op het 
werk ook belangrijk is. 

Doel
Medewerkers laten inzien dat beweging en dus mobiliteit 
over kleine stapjes gaat. 

Aanpak
Programma dat via de (vak)leerkracht in groepen gegeven 
kan worden. De les laat zien dat de te nemen stappen 
klein moeten zijn om het grote doel te kunnen halen. 
Zo gaat het ook bij mobiliteit. 

Resultaat
Op speelse manier ervaren wat beweging oplevert. 

Link
• Lesopzet Mobiliteit door beweging
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Talentenbank 
Wat is het?
Digitaal systeem (een soort marktplaats) waarin een 
medewerker zichzelf kan aanbieden voor bepaalde klussen 
/ opdrachten.

Doel
Medewerkers inzetten op talenten in de organisatie 
en inspelen op krapte op de arbeidsmarkt. Wanneer 
medewerkers gevraagd wordt om te verplaatsen vanwege 
positieve kwalitatieve redenen, stimuleert dit hen om 
mobiel te zijn. 

Aanpak
Een databank opzetten die talenten in beeld brengt, 
waarin een werkgever kan zoeken wanneer er klussen / 
opdrachten zijn. 

Resultaat
• Kostenreductie door verminderde inzet van 

extern personeel
• Medewerker op juiste plaats in organisatie. 

Link
• Brabantse talentenbank 
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Vacaturebanken 
Wat is het?
Websites waar vacatures te vinden zijn in het primair 
onderwijs, maar ook in andere sectoren. 

Vacatures in het primair onderwijs staan vaak op  
www.onderwijsvacaturebank.nl en op  
www.ruimbaanvoorpo.nl. 

Doel
Medewerkers kunnen via deze websites op zoek gaan naar 
een andere baan. 

Aanpak
Medewerkers kunnen op websites zoeken naar vacatures 
en hierop solliciteren. Ook kunnen samenwerkende 
schoolbesturen vacatures uitwisselen en die op een 
gezamenlijke website plaatsen. Dit is interessant 
voor medewerkers die in het primair onderwijs willen 
blijven werken. 

Resultaat
• Medewerkers weten op welke websites geschikte 

vacatures staan.
• Schoolleiders kunnen hun personeelsleden wijzen op 

geschikte websites.

Link
Overzicht vacaturebanken 

• http: / / www.sectorplanpo.nl / mobiliteitstools / 
vacaturebanken / 

• www.onderwijsvacaturebank.nl 
• www.ruimbaanvoorpo.nl 

HOME VOORWOORD LEESWIJZER DEEL 1 Theorie DEEL 2 Hulpmiddelen

Het A-B-Changez van arbeidsmobiliteit PAGINA  

63
ALFABETISCH

http://www.sectorplanpo.nl/regionale-transfercentra/
http://www.vervangingsfonds.nl/
http://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/
https://www.participatiefonds.nl/
http://www.onderwijsvacaturebank.nl
http://www.ruimbaanvoorpo.nl
http://www.sectorplanpo.nl/mobiliteitstools/vacaturebanken/
http://www.sectorplanpo.nl/mobiliteitstools/vacaturebanken/
http://www.onderwijsvacaturebank.nl
http://www.ruimbaanvoorpo.nl


HOME

©

Dit middel valt onder de geaccentureerde 
noemer. Klik op de noemer om de ander 
gerelateerde middelen te bekijken.

IMWR-cirkel

Inspireren

Mobiliseren

Waarderen

Reflecteren

Motivatiekwadrant

Zoekers

Vinders

Blijvers

Afwachters

Voor medewerkers

Overzicht middelen

Verlof (spaarverlof, levensloop, onbetaald, mantelzorg)
Wat is het?
Verlof opnemen buiten de schoolvakanties, omdat 
een medewerker door omstandigheden afwezig is. 
Voor onderwijs ondersteunend personeel (OOP) zijn er wel 
vakantiemogelijkheden in de schoolweken. 

Doel
Medewerkers waarvoor dit noodzakelijk is de mogelijkheid 
geven om afwezig te zijn buiten de vakantieperiode. 
Dit geeft medewerkers rust. 

Aanpak
Het doel van het verlof bepaalt de verlofreden en 
de voorwaarden.

Resultaat
• Verlof mogelijk maken voor medewerkers die dit 

nodig hebben.

Link
• Naar de cao po (Hoofdstuk 8) 
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Wielen DNA van mobiliteit 
Wat is het?
De wielen ‘DNA van mobiliteit’ omschrijven het 
veranderingsproces dat mensen doormaken bij 
verandering en mobiliteit. Ook geven ze meer inzicht 
in de belemmerende factoren en de oplossingen 
(competentiegericht) aan de hand van twaalf stappen 
/ fasen. Het ‘DNA van mobiliteit’ geeft belangrijke 
handvatten en inzichten. 

De wielen ‘DNA van mobiliteit’ zijn ontwikkeld en 
beschikbaar gesteld door de Mensium Groep. 

Doel
Werkgever en medewerker krijgen inzicht in het proces van 
verandering, wanneer mobiliteitsvraagstukken aan de orde 
zijn. Werkgevers krijgen tips waarmee ze medewerkers 
in een persoonlijk gesprek kunnen ondersteunen. Door te 
weten waar de medewerker zich bevindt op het wiel, bent 
u samen in staat uw energie op de juiste zaken te richten. 
Dit spaart veel tijd, energie en onnodige frustraties. 

Aanpak
Mobiliteit is een gevolg van een verandering, op 
persoonlijk of professioneel gebied. Door een 
organisatieverandering kunnen medewerkers een transitie 
doormaken met betrekking tot hun functie of functie-
inhoud. Als een werkgever de wielen kent, weet hij welke 
stappen medewerkers doormaken en hoe hij ze hierin kan 
begeleiden. Ook voor de werkgever zelf is belangrijk om 
het veranderproces, hoe groot of klein ook, te spiegelen 
met behulp van de twaalf stappen in het wiel. 

Resultaat
• Werkgever en medewerker kennen de fasen van 

verandering en kunnen deze herkennen in het proces 
van organisatieverandering.

• De werkgever kan een beter intern advies uitbrengen, 
op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau.

• Werkgever en medewerker hebben meer houvast in 
een veranderproces. 

• Werkgever en medewerker leren zelf en kunnen 
hierdoor anderen leren wat de valkuilen en sterke 
punten zijn.

Link
• Wielen DNA van mobiliteit
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00 colofon
De uitvoerders van het sectorplan PO 
hebben veel aandacht besteed om alle 
informatie in deze publicatie zo compleet 
en foutloos mogelijk aan te bieden. 
De toepassing van de informatie in deze 
publicatie is echter voor eigen rekening en 
verantwoordelijkheid van de gebruiker. 

In deze publicatie wordt via externe links 
verwezen naar informatie van derden. 
De uitvoerders van het sectorplan PO 
kunnen niet verantwoordelijk of 
aansprakelijk worden gehouden voor de 
kwaliteit of juistheid van de informatie. 
Ook houdt het opnemen van informatie 
van derden geen advies of aanbeveling in.

Mocht een link van de hulpmiddelen niet 
meer werken, geef dit dan aan ons door. 
Mobiliteitsdesk@vfpf.org

Het boek is geschreven in de hij-vorm. 
Wij zijn ons ervan bewust dat ± 85% in 
het onderwijs ‘vrouw’ is. Daar waar u 
‘hij’ leest kan uiteraard ook ‘zij’ gelezen 
worden. De hij-vorm zorgt voor een meer 
objectieve beschrijving van de diverse 
rollen bij mobiliteit.
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Uitgever
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