
Twijfelde er nog iemand? De derde 
editie van de Week van de Mobiliteit 
was weer een groot succes. Er deden 
75 organisaties mee. Er waren 921 
matches. Business as usual, zou je 
bijna zeggen. Maar de derde editie 
was juist een heel bijzondere. 
Want bovenop het enthousiasme van 
de deelnemers en de deelnemende 
organisaties was daar het succes van 
de Week van de Realiteit. 

200 Studenten zochten een opening naar 
hun loopbaan en reageerden opgetogen. 
En minstens zo belangrijk: er vonden 
matches plaats in Duitsland en België. 
Waarmee de regio haar eigen grenzen 
loslaat. Alle reden om elkaar eens hartelijk 
op de schouders te slaan. We gaan hier 
echter niet uitgebreid de loftrompet lopen 
steken over onszelf. In deze krant laten we 
liever de mensen aan het woord die een rol 
hadden in de Week van de Mobiliteit en 

van de Realiteit. De gastheren en –vrou-
wen, de mensen die mobiel waren, de 
sponsors en de organisatoren. 

Blader, lees en kijk, want deze 
Week was er weer een die aanzet 
tot terugkijken en tot een 
vervolg. Over dat laatste horen 
we u nog, hopen we.

De provincie Limburg moet in de 
periode 2011-2015 haar personeels-
bestand verminderen met 185 fte. 
“Dus ja, mobiliteit is wel een issue 
voor Provinciale Staten”, zegt Noël 
Lebens, lid Gedeputeerde Staten. 
“Ook persoonlijk vind ik dat. 
In mijn tweede periode als gedepu-
teerde heb ik bewust gedeeltelijk een 
andere portefeuille gekozen. Voor je 
het weet doe je gedachteloos jouw 
‘kunstje’. Dat moet je niet willen.”  

“Een andere omgeving met andere 
mensen en andere taken, zie ik als een 
manier om jezelf verder te ontwikkelen. 

Eerlijk is eerlijk: ik heb een deel van mijn 
eerste portefeuille meegenomen: Personeel 
& Organisatie. Mensen zijn ons kapitaal. 
Zeker als de formatie verkleint, moet je 
nadenken over hoe je de kwaliteit ook in de 
toekomst op niveau houdt. En hoe ‘onze’  
mensen hun kwaliteiten in een andere om-
geving kunnen benutten. De Week van de 
Mobiliteit helpt daarbij, omdat het mensen 
op een ongedwongen manier laat ontdek-
ken welke kwaliteiten en competenties 
ze hebben en hoe ze die zouden kunnen 
inzetten. Hoe meer mensen in dat proces 
meegaan, hoe meer prikkels er zijn om een 
verandering van omgeving te overwegen. 
Het zou mooi zijn als die prikkels ook 

in Midden- en Noord-Limburg gevoeld 
worden. Want je kunt er niet vroeg genoeg 
bij zijn.” 

“Een andere omgeving met 
andere mensen en andere taken, 
zie ik als een manier om jezelf 
verder te ontwikkelen.

Zou u in zijn voor een match?
“Ja, maar dan buiten het bestuurs- en over-
heidscircuit. Opties genoeg. Iets in de zorg 
bijvoorbeeld, of iets heel spannends. Wat? 
Dat moet ik nog bedenken. Een functie die 
onder vuur ligt van de samenleving zou me 
ook aanspreken.”

Groot enthousiasme 
over verbreding 
Week van de Mobiliteit

 Inspiratie       Netwerken     Kennisdeling

 Een initiatief van LIFT en IGOM
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Andere omgeving 
werkt inspirerend

Noël Lebens, gedeputeerde Limburg, ambassadeur van de Week van de Mobiliteit
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Het vraagt veel 
energie, maar 
geeft ook enorm 
veel terug 

De derde Week van de Mobiliteit was 
de eerste voor Petra van Heuven van 
Staereling en de derde (en laatste) 
voor Miriam van Drunen. Miriam 
neemt in december afscheid van LIFT 
en daarmee van dit prachtige project, 
waarvan zij een van de ‘moeders’ was, 
samen met Masja Janssen-Lacroix.

Hoe belandde je hierin, Petra? “Masja 
heeft de eerste voorbereidingen voor 
de derde Week gedaan, maar was bin-
nen IGOM elders hard nodig. Omdat 
ik namens Start People verantwoorde-
lijk ben voor het flexstuk van IGOM, 
was het logisch dat ik het overnam.”
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Bas van den Tillaar van Gulpen-
Wittem ging op bezoek bij de 
geregionaliseerde brandweer 
Zuid-limburg.

Waarom nam u deel aan de Week van 
de Mobiliteit?
“Het is goed als mensen hun licht eens 
elders opsteken, nieuwe contacten leggen. 
Ik onderschrijf de doelstellingen van de 
WvdM volledig en wilde zelf ervaren wat 
zo’n dag doet.”

Waarom de brandweer?
“Ik wilde het liefst bij een aanpalende 
organisatie. Als burgemeester kom ik 
dan al snel op het terrein van veiligheid. 
Gulpen-Wittem is een van de 18 gemeenten 
die deelnemen aan de regionale brandweer.  
Eén korps met beroeps- en vrijwilligers 
werkt er aan om in de hele regio efficiënt 
de goede zorg te kunnen verlenen. Dat 
is een enorme operatie, temeer omdat 
er tegelijk een bezuiniging van zo’n 10% 
gerealiseerd moet worden. Het meeste wat 
ik weet, weet ik van papier. Nu kon ik de 
praktijk in.”

Wat heeft u opgestoken?
“Mijn gastheer, plaatsvervangend com-
mandant Joost Botterweg, heeft me helder 
gemaakt wat voor puzzel het is om te 
zorgen voor een goede spreiding van de 
verschillende disciplines over de regio en 
hoe de brandweer haar mensen flexibel en 
efficiënt moet en wil inzetten.”

Heeft de brandweer nog iets van u 
meegekregen?
“Ik hecht sterk aan een gemengd korps van 
beroeps en vrijwilligers. Niet alleen van-
wege de kosten; minstens net zo belangrijk 
is het dat de vrijwillige brandweer een 
uiting is van draagvlak en betrokkenheid 
in de gemeenschap. Dat mag niet onder-
schat worden.”

Komt er een vervolg?
“Het aanbod is gedaan, naar invulling 
wordt gekeken.”

Doet u een volgende keer weer mee?
“Graag. Je pikt er altijd dingen van op. Ik 
was bijvoorbeeld weer erg onder de indruk 
van de professionaliteit die de meldkamer 
uitstraalde. Als je daar niet bent, proef je 
dat niet.”

HR-adviseur Paul Peters uit Echt-
Susteren ging op bezoek bij de 
collega’s in het Belgische Maaseik (B).

Waarom nam u deel aan de 
Week van de Mobiliteit?
“Voor Echt-Susteren ben ik enthousiast 
coördinator van de Week. Mijn enthou-
siasme heb ik mede overgedragen op 
collega’s van het samenwerkingsverband 
Euromosa. Daarin werken vijf gemeenten 
in het Maasland samen: Gangelt, Selfkant 
en Waldfeucht uit Duitsland, Maaseik en 
Echt-Susteren. Het eerste speerpunt van 
deze grensoverschrijdende samenwerking 
is toerisme en recreatie. De burgemeesters 
ontmoeten elkaar regelmatig om door een 
intensievere samenwerking de kwaliteit 
van het leven in het grensgebied te 
verbeteren. Ik zag in de Week een mogelijk-
heid om deze contacten te verdiepen.”

Waarom Maaseik?
“Voor deze Week hebben Maaseik en 
Echt-Susteren elk vijf plaatsen voor elkaar 
opengesteld. Met Selfkant hebben we één 
uitwisseling gerealiseerd. Ik was onder andere 
benieuwd naar Maaseik omdat gelet op de 
toekomstige arbeidsmarktproblemen en 
afstemming tussen organisatie en beroeps-
onderwijs grensoverschrijdende samenwer-
king een vereiste is. Op dit moment krijg ik 
regelmatig sollicitaties uit België ”

Wat heeft u opgestoken?
“De telefonische contacten met de Duitse 
gemeenten geven goed inzicht in om-

gangsvormen. Wij gebruiken voornamen, 
net als in Maaseik, zij Herr en Frau. Dat is 
een cultuurverschil. In Maaseik hoorde ik 
tot mijn verrassing dat iedere sollicitant 
die voldoet aan gestelde eisen, in de hele 
procedure moet meedoen. Dus moet er 
soms een zaal afgehuurd worden om alle 
kandidaten een examen af te nemen. ”

Heeft Maaseik iets aan u gehad?
“We hebben kennis uitgewisseld. Hoe 
zien de stadseconomieën eruit? Al pratend 
merkten we dat we veel voor elkaar kunnen 
betekenen door meer samen te werken en 
ervaringen te delen.”

Komt er een vervolg?
“Zeker. De gemeentesecretaris van Maaseik 
was al bij ons (en de gemeentesecretaris van 
E-S in Maaseik). Onze Belgische collega’s 
waren aangenaam verrast door de aanpak 
en de kwaliteit van onze structuurvisie. 
We gaan zeker meer van elkaar leren. We 
delen het besef dat we voor goede oplossin-
gen steeds vaker over de grenzen moeten 
kijken.”

Doet u de volgende keer weer mee?
“Beslist. Ik verwacht dat er de volgende 
keer binnen Euromosa veel meer func-
ties opengesteld zullen worden, ook voor 
mensen van buiten het verband. De WvdM 
is een prachtige aanleiding om nieuwe 
contacten te leggen, bestaande contacten 
te intensiveren en samen dingen op te pak-
ken. Dus ja, ik zal er weer bij zijn.”

Van papier 
naar de 
praktijk

Werving en selectie 
in België echt anders

Bas van den Tillaar, burgemeester Gulpen-Wittem

Paul Peters, HR-adviseur gemeente Echt-Susteren
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Ging dat een beetje, Miriam? “Tuurlijk. 
De draaiboeken liggen er, Masja heeft 
het goed overgedragen en Petra schakelt 
snel.” Fluitje van een cent? “Dat ook weer 
niet. De organisatie is enorm veel werk. 
Doordat we minder middelen hadden, 
moesten we er bovendien nog wat taken 
bijnemen. Mooi dat het toch weer gelukt 
is.”
Wat was jouw taak, Petra? “Miriam en ik 
hebben de organisatie samen 
gedragen. Gedeeld leiderschap zeg maar. 

We hebben samen de regie gevoerd, het 
systeem op orde gebracht, taken verdeeld 
en de handjes laten wapperen. Omdat ik 
binnen Start People ook verantwoordelijk 
was voor de uitwisseling, had ik een soort 
dubbelrol.”
Lukte dat in jouw werkweek? “Nee. 
Normaal werk ik 24 uur per week, nu 
was ik voor 20 weken opgeschaald naar 
32 uur. Maar ook daarin krijg je de zaken 
niet gedaan. Daarom heb ik vooraf met 
het thuisfront overlegd en mijn ouders 
gevraagd om vaker op te passen. Geeft 
niet, het project is super om te doen. Het 

vraagt veel energie, maar geeft ook enorm 
veel terug.” Was deze editie weer beter 
dan de vorige, Miriam? “We zijn de 
grenzen overgegaan, we hebben de 
Week van de Realiteit toegevoegd. 
Dus ja, het was beter. En we zien soort-
gelijke initiatieven in andere regio’s. 

Het is mooi dat we 
in Zuid-Limburg de 
toon hebben kunnen 
zetten.”



Vrijgekomen energie benutten

Jammer dat het maar een keer in de twee 
jaar WvdM is? “Zo’n week vraagt veel aan 
organisatie en budget. Maar ik ben er groot 
voorstander van dat we het vuurtje bran-
dend houden. Er komt elke keer enorm veel 
energie vrij die je gewoon moet benutten. 
De mobiliteit is er mee geholpen als we 
vaker kennis delen, ervaringen uitwis-
selen. Dat kan met kleinere activiteiten, in 
de vorm van bijvoorbeeld workshops en 
themadagen. Ik wil eens nagaan of LIFT en 
IGOM zich hier sterk voor kunnen maken. 

Heel Limburg mobiliseren

In de derde editie van de WvdM werd de 
Week van de Realiteit toegevoegd en gingen 
de grenzen richting België en Duitsland 
open. Is dat een belofte voor de vierde 
aflevering? “Ik zou graag weer een speciaal 
element toevoegen, ja. Als lid van de re-
giegroep wil ik me daar sterk voor maken. 
Ik zou bijvoorbeeld Noord-Limburg wel bij 
de Week willen betrekken. Krimp en ver-
grijzing beperken zich niet tot onze regio. 
Op den duur zou een initiatief als het onze 
natuurlijk in heel Nederland uitgerold 
moeten worden. Maar eerst eens de hele 
provincie Limburg meekrijgen.”

“Bij het CBS hebben we als 
‘ervaringsdeskundige’ 
natuurlijk veel expertise 
opgedaan op het vlak van 
mobiliteit. Het is goed 
om die kennis te kunnen 
delen en samen te kijken 
of er nieuwe wegen 
mogelijk zijn.”

We moeten het vuur 
brandend houden

Ilonka Silkendam, voorzitter LIFT

Voor Ilonka Sinkeldam, voorzitter LIFT, had de Week van de Mobiliteit veel mooie momenten. “Als lid van de re-
giegroep heb ik de start- en slotmanifestatie helpen voorbereiden. We hebben de uitwisseling over de grens in gang 
gezet. De Week van de Realiteit is aan het programma toegevoegd. En ik ben trots dat we maar liefst 106 plekken 
konden aanbieden op het CBS waarvan vier matches voor mijn eigen plek (Ilonka is plaats-vervangend directeur bij 
de afdeling Personeel  en Organisatie). Zodra je in gesprek bent met deelnemers, weet je precies waarom we de 
WvdM organiseren. Dat is echt inspirerend.”

“Als de politieacademie voor mij niet 
zo’n lastige weg was geweest, was 
ik nu rechercheur. Het was dus een 
kans uit duizenden dat ik een dag 
mocht meelopen bij het politiekorps 
in Kerkrade.

Ik had een heleboel vragen maar wat mij 
o.a. fascineert is: hoe beslis je wat aandacht 
krijgt en wat niet? Er gebeuren dagelijks 
enorm veel dingen, wat gaat er nu naar 

de recherche en waarom? Een dag is kort, 
maar het is duidelijk dat de recherche een 
snelkookpan is: veel druk, hoge snelheid 
van werken. Wat me opviel is de profes-
sionele houding naar de verdachten toe. De 
recherche is bezig met waarheidsvinding. 
De zoektocht naar wat er gebeurd is, is be-
langrijk, het (ver)oordelen gebeurt door de 
rechter. Verder viel me op dat rechercheurs 
eigenlijk 24 uur per dag rechercheur zijn. 
Ze zijn getraind om opmerkzaam te zijn en 

blijven dat ook buiten dienst. Het bevestigt 
me in mijn overtuiging dat hier mensen 
met een soort roeping werken. Ze worden 
gedreven door een passie voor dit werk. 
Eerlijk is eerlijk: ik zou me in deze omge-
ving denk ik thuis gevoeld hebben.”
Maar het gaat er niet van komen? “Klopt. 
Geen misverstand: mijn baan bij Atrium, 
waar ik ook contactpersoon ben voor LIFT, 
bevalt me uitstekend. Ik wilde echter graag 
matchen omdat Atrium 17 gasten en 17 

deelnemers heeft. Dan kun je niet aan de 
kant blijven staan, vind ik. 

Nu ben ik deel van een 
olievlek, want de Week zal 
steeds groter worden.”

Majel Schröder van Atrium

Recherche was 
altijd mijn 
droombaan



In de derde Week van de Mobili-
teit werden grenzen overschreden. 
Letterlijk, want er waren – voor het 
eerst - uitwisselingen met België en 
Duitsland. Wiel Gulpen, afdelings-
hoofd bestuur en bedrijfsvoering 
van de gemeente Kerkrade, hoorde 
bij de mensen die een dag in Aken 
doorbrachten. Er zit al een vervolg-
afspraak aan te komen.

Wiel Gulpen begint met een compliment 
voor zijn collega’s in Aken. “Ze hebben de 
zaak professioneel aangepakt, een sterk 
programma in elkaar gestoken, ruim-
schoots tijd gemaakt. Eigenlijk zoals we 
het van onze oosterburen verwachten.”

En, wat bent u wijzer geworden? 
“De collega’s in Aken zijn stipt, houden 
zich aan afspraken, bereiden overleg goed 
voor en vergaderen zakelijk. Daar kun-
nen wij wel iets van leren. Het is ook wat 
formeler, mensen noemen elkaar niet bij 

de voornaam. Ik geloof dat de Nederlandse 
collega’s creatiever, innovatiever zijn, wat 
meer risico durven nemen ook. 
Ik vond het wel wat verrassend om te 
merken dat de postafdeling in Kerkrade 
veel efficiënter werkt dan die in Aken. 
Bij ons zorgt een centrale dienst dat alle 
poststukken zo snel mogelijk op hun plaats 
zijn. In Aken is er een reeks van schijven. 
We hebben afgesproken dat we daar nog 
contact over zullen hebben.”

Zouden Kerkraadse ambtenaren in 
Aken uit de voeten kunnen?
“Dat denk ik wel, zeker als mensen op 
een vergelijkbare afdeling terecht kunnen. 
Kerkrade en Herzogenrath werken overi-
gens al samen.”

Vindt u de Week voor 
herhaling vatbaar?
“Beslist. In Kerkrade kunnen we nu al voor-
spellen dat er over tien jaar veel mensen in 
korte tijd afscheid nemen. We moeten ons 

nu al daarop voorbereiden. IGOM en LIFT 
gaan ons daar zeker mee helpen. 

Ik heb zelf een match gemaakt 
om twee redenen. Allereerst 
wilde ik weten of uitwisseling 
een reële optie is. Volmondig ja. 
Daarnaast vind ik het belang-
rijk dat de 45 mensen van mijn 
afdeling zich prettig voelen op 
hun plek. Dan moeten de werk-
omstandigheden deugen, maar 
je moet ook ruimte bieden om 
andere, nieuwe mogelijkheden 
te verkennen. Ik wilde door 
deel te nemen laten zien dat de 
Week van de Mobiliteit daar een 
pracht instrument voor is.”

Aken en Kerkrade 
kunnen veel 
van elkaar leren

Wiel Gulpen, afdelingshoofd bestuur en bedrijfsvoering van de gemeente Kerkrade

Dhr. Timmermans, plv. hoofddirecteur bij het CBS

Hoe groter 
de WvdM, 
hoe beter!

Gedeputeerde 
Lebens opent Week 
van de Mobiliteit

Voor wie nog twijfelde is het nu 
zeker: de WvdM wint nog steeds aan 
gewicht. Dat gedeputeerde Noël 
Lebens ruimte in zijn agenda maakte 
voor de opening, is veelzeggend.

I T E M S 
Startmanifestatie
Week van de 
Mobiliteit

Kansen voor de regio

Demograaf Jan Latten was stellig: de 
regionale arbeidsmarkt biedt kansen. 
“Beperk de braindrain, verhoog de 
arbeidsparticipatie van vrouwen, werk 
langer door en kijk waar onorthodox 
maatwerk uitkomst kan bieden.”

Week van de 
Identiteit

Dit jaar speelt naast de WvdM ook 
de Week van de Realiteit: studenten 
stappen in een werksituatie. Friso 
Coumou (Ministerie BZK) sprak in 
een bevlogen betoog daarnaast over 
de Week van de Identiteit: ga na 
waar je voor staat, zoek een baan 
die bij je past en volg daarbij je hart. 
Een aanrader (!?)

Op de zonnige ochtend van 23 maart 
ziet Hans Timmermans van het CBS 
al uit naar dinsdag, de dag dat hij 
meeloopt met dhr. Houben, 
directeur KvK Limburg. “Het CBS 
ontvangt zelf  70 mensen en er gaan 
70 mensen van ons ‘naar buiten’. 
Wij vinden de Week van de 
Mobiliteit een waardevol initiatief. 
Daarom wilde ik zelf ook eens 
ervaren wat het is.”

Wat is het belang van het 
CBS bij de WvdM?
“De toekomst van het CBS wordt beïnvloed 
door de mensen die er werken. Aan de ene 
kant krimpt het CBS door taakstellingen 
van de overheid en gaat in de komende  
jaren  ook nog eens een deel van de mensen 
met pensioen. Tegelijk hebben we straks 
voor de continuïteit nieuwe, jonge mensen 
nodig. Die moeten we nu al warm maken. 

De opgave is complex, zeggen we dan. 
Die wordt eenvoudiger als de mobiliteit 
toeneemt. In de WvdM kunnen we laten 
zien wat we als werkgever te bieden heb-
ben. En onze mensen kunnen kennisma-
ken met andere mogelijkheden.” 

De WvdM helpt het CBS 
dus concreet verder? 
“Niet alleen het CBS. De Week heeft een 
direct effect: het begrip ‘mobiliteit’ in brede 
kring tot leven brengen. En een indirect 
effect: wie erbij betrokken is breidt zijn 
netwerk uit en zijn kennis van initiatieven 
en mogelijkheden. Als het aantal deelne-
mende organisaties groeit, groeit ook het 
netwerk en wordt mobiliteit steeds meer 
onderdeel van de loopbaan.”

Zou de Week dan verder 
uitgerold moeten worden?
“De Week is een succes in onze regio van-

wege de natuurlijke neiging tot samen-
werking die hier bestaat, denk ik. Maar 
de overheid treedt overal terug, er wordt 
meer actie van mensen gevraagd. Dat geldt 
ook buiten Zuid-Limburg. We zien dat 
we buurgebieden in Duitsland en België 
betrekken, dus de grenzen worden al opge-
zocht en opgerekt. Dat proces zal nog wel 
even doorgaan.”

Nog een tip voor de toekomst?
“Ik ben er voor om de mobiliteit ook buiten 
de WvdM te stimuleren. Misschien moet 
de site meertalig worden opgezet. Het kan 
een optie zijn om een virtueel platform 
in te richten voor ontmoeting, uitwisse-
ling, matches. Dan verlaag je de drempel 
om mee te doen en vergroot je het aantal 
mensen dat actief met mobiliteit bezig is 
waardoor het niet meer aan een specifieke 
week gebonden is.”



Voorbeeld voor Nederland?

“Zuid-Limburg staat natuurlijk voor een 
enorme uitdaging. We lopen nu aan tegen 
krimp en verwachten aansluitend schaar-
ste op de arbeidsmarkt. Je moet het ene 
oplossen en je voorbereiden op het andere. 
De kunst is allereerst om niet in functies 
te denken, maar in competenties. Iemand 
moet weten wat hij is, kan, wil en waar 
zijn passie ligt. Dan zoek je een functie bij 
iemands mogelijkheden en competenties. 
Een tweede punt is dat we niet meer alleen 
op ‘willen’ kunnen sturen, maar ook op 
‘moeten’. Je moet je willen ontwikkelen en 
je moet je mogelijkheden willen ontdek-
ken en gebruiken. Jongere werknemers 
groeien al op met het idee dat ze zeker vijf, 
zes banen zullen invullen. Voor anderen is 
dat moeilijker. De Week heeft zich inmid-
dels bewezen als middel om beweging te 
creëren. Om mensen te stimuleren hun 

grenzen op te zoeken en te verleggen. 
Het lijkt me goed als we in onze regio 
verder uitvinden hoe je met deze proble-
matiek kunt omgaan. Dat is goed voor 
ons, maar ook voor de rest van Nederland, 
ze kunnen leren van onze ervaringen.”

Mobiel blijven

In de Week van de Mobiliteit gebeurt 
van alles. Zet dit voldoende in beweging? 
“Ja”, zegt John zonder aarzeling, “maar 
we moeten er naartoe dat we tussentijds 
de zaken levendig houden. Mensen die de 
ramen open zetten, moeten die na de Week 
niet sluiten. Onderhoud je contacten, maak 
nieuwe, gebruik je mogelijkheden. 
Mobiliteit is geen eenmalige actie, maar 
een houding!” 

Mobiliteit is 
een houding

John Seetsen, voorzitter IGOM

John Seetsen, voorzitter IGOM en Hoofd P&O van de gemeente Kerkrade, was ook bij de derde editie van de Week van 
de Mobiliteit betrokken. “Bij eerdere versies ontvingen we voor de ontwikkeling en inrichting van diverse instanties 
veel steun, vooral financieel”, zegt hij, “maar na die eerste ontwikkeling van de Week van de Mobiliteit moesten we 
steeds meer terugvallen op eigen inventiviteit, creativiteit en vooral op eigen capaciteit.”

Sandra Jansen, ondersteuner HRM bij de gemeente 
Sittard-Geleen, nam een kijkje in de keuken op 
een centrale administratie bij de afdeling Sociale 
Zekerheid bij de gemeente Maastricht. 

Waarom nam u deel aan de Week van de Mobiliteit?
“Ik heb een gezonde nieuwsgierigheid naar hoe het 
elders is. Omdat de intentie er ligt om met de gemeenten 
Maastricht en Heerlen te gaan samenwerken, wilde ik de 
gemeente Maastricht op deze manier leren kennen.“

Waar kwam u terecht? 
“Ik had me gematcht op een administratieve financiële 
functie bij de afdeling Sociale Zekerheid bij de gemeente 
Maastricht. De medewerkers van deze afdeling hebben mij 
hartelijk ontvangen. Deze afdeling is echt helemaal anders 
dan een afdeling HRM. Het takenpakket is breed en com-
plex. Dit komt o.a. door de snel opeenvolgende wijzigingen 
in de wetgeving. De digitalisering in hun werkproces is ver 
voortgeschreden.”

Wat heeft u opgestoken?
“Bij de gemeente Maastricht is Het Nieuwe Werken (flex-
plekken) al geïmplementeerd. Het oogt aantrekkelijk, al 
vraag ik me af of deze manier van werken ook geschikt is 
voor een back office functie. Uit ervaring weet ik dat een 
back office functie direct verbonden is aan het uitvoerend 
proces zodat een vaste werkplek voor deze groep medewer-
kers handiger is, in plaats van elke dag op zoek te moeten 
naar een werkplek. Maar Het Nieuwe Werken nodigt wel 
uit tot ontmoeten, dus voor bijvoorbeeld teamleiders en 
consulenten zie ik zeker voordelen.”

“Het zou wel goed zijn, om met elkaar in 
contact te blijven. Zodat men informatie en 
kennis kan uitwisselen met bijvoorbeeld 
iemand in een vergelijkbare functie.”

Heeft Maastricht iets aan u gehad?
“Voor wat betreft de functie inhoud was er weinig uitwis-
seling mogelijk doordat het compleet verschillende vakge-
bieden betrof. We hebben wederzijds wel meer inzicht in 
elkaars organisaties gekregen.”

Komt er een vervolg?
“Het zou wel goed zijn, om met elkaar in contact te lijven. 
Zodat men informatie en kennis kan uitwisselen met bij-
voorbeeld iemand in een vergelijkbare functie.”
 
Doet u de volgende keer weer mee?
“Graag zelfs, maar dan wel op een afdeling HRM of ander 
duidelijk functiegerelateerde werkplek.”

Nader kennismaken met 
een samenwerkingspartner

Sandra Jansen, ondersteuner HRM bij de gemeente Sittard-Geleen

“Nederland financiert wel 
de ontwikkeling van zulke 
initiatieven, maar niet de 
voortgang. Maar de WvdM 
is een keiharde noodzaak. 
We moeten iets met de bege-
leiding van werk naar werk. 
Gelukkig wilden de mensen 
van LIFT en IGOM nog wat 
harder lopen waardoor we 
veel op eigen kracht konden 
doen. Als ik dan terugkijk, 
kan ik een gevoel van trots 
niet onderdrukken. 
We hebben het toch weer 
voor elkaar gekregen.”



Hoe werd dat plan geboren? 
“In 2011 besloten we binnen IGOM om 
meer studenten te betrekken bij de IGOM 
organisaties, zodat studenten een helder 
beeld krijgen van de werkzaamheden bij 
de IGOM organisaties. Gezien de vergrij-
zing en ontgroening in Limburg is het 
van belang je als organisatie zo te kunnen 
profileren, waardoor studenten wellicht in 
de toekomst besluiten toch in de regio te 
blijven.
Veel werk? “De eerste keer is alles nieuw. 
Beleid maken, uitvoering in gang zetten. De 
medewerking van opleidingen is cruciaal, dus 
daar zijn heel wat bezoekjes afgelegd. Maar 
het enthousiasme van vooral HBO en univer-
siteit maakte alles goed.”
Geen MBO? “Wel geprobeerd, maar 
helaas minimale deelname. Daar is stage al 
een centraal deel van de opleiding. Zo’n dag 
biedt hen weinig toegevoegde waarde. Mis-
schien als de Week eerder in het schooljaar 
was gepland, was het makkelijker in het 
rooster te plannen, waardoor wellicht meer 
deelname kon plaatsvinden. 
Al resultaten geboekt? “Nee, maar 
dat was ook niet de insteek. Er zijn wel cv’s 
uitgewisseld en contacten gelegd.

Volgende keer weer? 
“Ik vind van wel. Het onderwijs, de studen-
ten en de deelnemende organisaties hebben 
erg enthousiast gereageerd. Dan moet je 
verdergaan.”
In dezelfde vorm? 
“Een volgende keer zou ik het wat ruimer 
willen oppakken, meer studenten (VMBO 
/ MBO / HBO / WO), meer deelnemende 
organisaties. Voor deze pilot hebben zich 
200 studenten gemeld en dat is boven ver-
wachting, maar een tweede keer zou de lat 
omhoog gaan.”

Week 
van de 
Realiteit 
weekvanderealiteit.nl

200 Studenten gebruikten de 
Week van de Realiteit om aan 
hun toekomst te snuffelen. 

Het is reëel om studenten te laten 
kennismaken met hun toekomst.

Dorine Janssen, organiseerde de Week van de Realiteit

Neem een 
kijkje in 
jouw 
toekomst

A L L E E N  V O O R  S T U D E N T E N

De Week van de Realiteit is een onderdeel 
van de Week van de Mobiliteit. 

Carriere-kansen!&Kennis&Inspiratie&Netwerken

Van 26 t/m 30 maart a.s. mag 
je een kijkje nemen bij een 
organisatie naar keuze. Doe mee 
en schrijf je nu in voor de
Week van de Realiteit 
op weekvanderealiteit.nl

LIFT
Een initiatief van:

Een van de nieuwtjes in de derde Week van de Mobiliteit was de Week van de 
Realiteit. Voor het eerst konden studenten een dagje kennismaken met het 
bedrijfsleven. Dorine Janssen, Projectadviseur IGOM, verantwoordelijk voor 
de organisatie.
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Student Stefan van der Loop - Hogere Juridische Opleiding aan Zuyd 

Student Stefan van der Loop - 
Hogere Juridische Opleiding aan 
Zuyd Hogeschool – liep een dag mee 
bij Obvion. “Mijn interesse ligt bij 
financiële markten, ik wilde wel 
eens met insiders praten over geldstro-
men in Europa en op de hypotheek-
markt. Waarom doen ze wat ze doen, 
waarvoor komen ze ’s ochtends uit 
bed?” In de Week van de Realiteit kon 
hij zijn licht opsteken.

“Het loopt niet over van banen in de 
economisch-juridische  hoek. Maar in mijn 
laatste jaar op Zuyd wilde ik me toch goed 

oriënteren op dit deel van de arbeidsmarkt. 
Daarom heb ik direct gereageerd op de mail 
van Zuyd met de vraag om in te schrijven 
op de Week van de Realiteit. Het biedt 
kansen om te netwerken en Obvion stond 
op mijn lijstje. 
Na een dag is Obvion als werkgever beter 
in beeld gekomen. Je krijgt een betere, meer 
realistische indruk dan een advertentie 
of website ooit kan oproepen. Als Obvion 
een geschikte vacature heeft, zal ik zeker 
reageren.”

Voor herhaling vatbaar
Stefan is ronduit positief over de Week van 
de Realiteit. Ik zou graag een aantal andere 
mogelijke werkgevers bezocht hebben. 
Mijn tip aan de organisatie: geef studenten 
in de week de kans om elk dagdeel een 
andere organisatie te bezoeken. Dan krijgt 
je netwerk een echte boost en kun je 
gerichter de arbeids- en stagemarkt op. 
Goed voor werkgever en werknemer! 
Mijn tip aan collega-studenten: inschrijven 
de volgende keer. Je wordt er altijd beter 
van!”

Week van de Realiteit 
“geef studenten in de week de 
kans om elk dagdeel een andere 
organisatie te bezoeken. Dan 
krijgt je netwerk een echte boost 
en kun je gerichter de arbeids-
markt op”

Unieke kans om 
het werkveld 
te verkennen



Berry Link, burgemeester van Schinnen

Burgemeester Berry Link van 
Schinnen ging op bezoek bij de 
belastingdienst in Roermond en 
Heerlen.

Waarom nam u deel aan de 
Week van de Mobiliteit?
“Het is belangrijk dat mensen eens bui-
ten de deur kijken, hun mogelijkheden 
verkennen. De Week is daar een prachtige 
gelegenheid voor. Mijn deelname heeft een 
signaalfunctie naar onze eigen organisatie 

om je voelhorens af en toe uit te steken.”
Waarom de belastingdienst?
“Carola Soethout, inwoonster in mijn 
gemeente en directeur MKB bij de 
belastingdienst, vertelde mij begin 
dit jaar erg enthousiast over Het Nieuwe 
Werken bij de belastingdienst. Het imago 
van de belastingdienst is bij veel mensen 
altijd nog ietwat stoffig, dus ik was 
benieuwd hoe Het Nieuwe Werken in 
die organisatie past.”

Wat heeft u opgestoken?
“De belastingdienst is ver met Het Nieuwe 
Werken. Door inzet van iPhones en iPads 
kunnen mensen tijd- en plaatsonafhan-
kelijk werken. De werkgever kan daardoor 
mensen en middelen efficiënter inzetten. 
Voor de werknemer is de winst dat Het 
Nieuwe Werken bijdraagt aan een betere 
balans tussen werk en privé.
Schinnen heeft natuurlijk een heel andere 
schaal dan de belastingdienst en deze 
heeft qua Het Nieuwe Werken een enorme 
voorsprong. Maar ik heb wel gezien dat we 

met moderne middelen een grote stap 
kunnen maken naar het papierloze 
kantoor. ’s Middags in Heerlen werd ik 
overigens bijgepraat over de belasting-
dienst buitenland. waar de Nederlandse 
belastingbetaler in den vreemde vanuit 
Heerlen wordt bediend. Dat was totaal 
onbekend terrein voor mij.”

Wat heeft de belastingdienst van u 
opgestoken?
“In onze gemeenten hebben we een nieuw 
dienstverleningsconcept uitgerold. Een 
eerste sterk punt is dat we van specialisten 
naar generalisten gaan. Daardoor ver-
betert de dienstverlening en kunnen we 
mensen efficiënter inzetten. Een tweede 
kracht ligt op het terrein van deregulering, 
waarbij we in een aantal gevallen zijn 
overgestapt van vergunningplicht naar 
meldingsplicht. Als derde punt noem ik de 
mogelijkheid om online allerlei zaken bij 
de gemeente te melden of aan te vragen. 
Het vierde punt is dat we producten als 
een paspoort op afspraak leveren, zodat 

burgers niet lang hoeven te wachten. Al-
les draait om klantvriendelijkheid. Mijn 
gesprekspartners zijn bijzonder geïnteres-
seerd in onze aanpak.”

Komt er een vervolg?
“De directeur van de belastingdienst komt 
in het najaar in Schinnen kijken.”

Doet u een volgende keer weer mee?
“Mogelijk, maar ik zou het plezierig vin-
den als anderen de gelegenheid gebruiken 
om eens bij ‘de buurman’ te kijken, erva-
ringen te wisselen en mogelijkheden te 
verkennen. Mobiliteit is een groot goed.”

Het is belangrijk dat 
mensen eens buiten 
de deur kijken, hun 
mogelijkheden verkennen.
De Week is daar een 
prachtige gelegenheid voor.

Het Nieuwe Werken 
in de praktijk

Wist u dat ...
Deze Week van de Mobiliteit 
een internationaal karakter 

heeft gekregen door de 
deelname van Belgische en 

Duitse gemeentes?      

Het CBS, de gemeente 
Heerlen, Politie Limburg Zuid, 
Provincie Limburg, gemeente 
Maastricht én Sittard-Geleen 

de meeste gasten hebben 
ontvangen dit jaar?

De meeste mede-
werkers die een dag 
van baan wisselden 
werkzaam zijn 
bij de Provincie 
Limburg, UWV, 
CBS, Rijkswater-
staat en gemeente 
Sittard-Geleen?     

200 studenten van 10 
verschillende opleidingen 
een kijkje in hun toekomst 

hebben gekregen bij 12 
verschillende organisaties  

 

De plek Inspecteur arbeids-
omstandigheden of arbeids-
marktfraude bij de Inspectie 
Sociale Zaken en Welzijn met 
140 views de meest bekeken 

plek op de site is?

Maar liefst 1672 medewerkers 
zich hebben geregistreerd op 
www.weekvandemobiliteit.nl  

Achter de schermen ruim 
15 mensen zich continue 

hebben ingezet om de Week 
van de Mobiliteit weer tot 

een succes te maken?    

In totaal 1305 mobiliteits-
plekken beschikbaar 
zijn gesteld door 75 

verschillende organisaties 

de regiegroep zeer creatief is 
geweest en daardoor met véél 

minder budget tóch het nodige 
cachet heeft weten te geven aan de 

Week van de Mobiliteit ?

Internationaal

Mobiliteits-
kampioenen

200 studenten
140 views

Topteam
1305

 
mobiliteitsplekken

 75
 

organisaties

Meer voor minder

de regiegroep alle contact-
personen erg dankbaar is 

voor hun tomeloze inzet om 
deze Week van de Mobiliteit 

weer ongekend succesvol 
te maken?

Dank Contactpersonen

1672 
medewerkers Tijdens deze week van de 

mobiliteit ruim 900 mensen 
een kijkje in de keuken 

hebben genomen bij een 
andere organisatie?

921 matches!

Bestuurders
Ook behoorlijk wat bestuur-
ders ideeën hebben opgedaan 

bij andere organisaties. 



In zijn onderwijspraktijk zijn 
thema’s als Het Nieuwe Werken en 
Human Resources Management 
dagelijks werk voor Jacques Knops. 
“Vanuit die praktijk ben ik nieuws-
gierig naar hoe kleinere gemeenten 
met vragen op dat terrein omgaan. 
Daarom wilde ik in de Week van de 
Mobiliteit graag een dag rondlopen 
in zo’n gemeente.” Dat werd Simpel-
veld.

Is de nieuwsgierigheid bevredigd?  
“Simpelveld zit middenin een omvangrijk 
veranderingsproces. De gemeente gaat naar 
resultaatsturing. Managers gaan hun me-
dewerkers coachen en begeleiden om hen te 
helpen de gewenste resultaten te behalen. 
Vertrouwen is een cruciaal begrip in dit 
proces. Dat stelt hoge eisen aan de bedrijfs-
cultuur. De positie van de ambtenaar wordt 
als het ware opnieuw bekeken. Met de 
beleidsadviseur heb ik gesproken over hoe 
je in zo’n majeure operatie het vakgebied 
HRM op de kaart krijgt en houdt. Je leert 
ontzettend veel tijdens zo’n dag. Kennis die 
ik in mijn onderwijspraktijk kan gebrui-
ken om de lesinhoud up to date te houden. 
Eigenlijk zou ik in een dergelijke organisa-

tie graag  een professionele HR-rol willen 
spelen!’”

En Het Nieuwe Werken? 
“Het Nieuwe Werken  wordt in Simpel-
veld met belangstelling gevolgd.  Op dit 
moment  gaat echter alle energie in de 
lopende organisatieverandering  zitten. 
Het zou overigens wel goed passen in de 
organisatorische verandering die Simpel-
veld doorvoert.”

Heeft u daar nog contact over? 
“Er is een voorlopige afspraak dat mijn 
gastvrouw ook Zuyd bezoekt. Wij hebben  
de principeafspraak, dat zij onze studenten 
een gastcollege komt geven over de rol van 
de HR-adviseur in een gemeente. Zelf blijf 
ik nieuwsgierig naar het proces in Sim-
pelveld, ik wil dat wel blijven volgen. Ik 
denk sowieso dat contacten die gelegd zijn, 
warm gehouden zouden moeten wor-
den. Dan worden mensen en hun kennis 
mobiel. In de follow up van de Week van de 
Mobiliteit is de echte winst te boeken.” 

Je leert ontzettend veel tijdens 
zo’n dag. Kennis die ik in mijn 
onderwijspraktijk kan gebrui-
ken om de lesinhoud up to date 
te houden.

De winst 
ligt in de 
follow up!

Jacques Knops, docent Zuyd Hogeschool

Ooit verliet Sandra Boot de arbeids-
markt om te werken als huismoeder. 
Nu wil ze de stap terug zetten. Niet 
eenvoudig, merkt ze: de kennis en 
ervaring die ze als consulente Sociale 
Zaken opdeed, zijn niet meer actueel. 
“Maar ik hoef niet per se iets verge-
lijkbaars.”

Als vrijwilliger heeft Sandra veel coördi-
natie van activiteiten gedaan. “Dat kan ik 
misschien wel gebruiken voor een volgende 
stap. Alleen: schriftelijk solliciteren is las-
tig; door mijn leeftijd en het ‘gat’ in mijn 
CV wordt mijn brief sneller opzij gelegd.” 
De WvdM is een uitkomst: “Ik kan me laten 
zien, kennis maken, overtuigen.”

Capaciteiten tellen
Als herintredende moeder hoort Sandra 
niet tot de primaire doelgroep van de 
WvdM, die immers de beweging van werk 
naar werk wil begeleiden. “Misschien 
moet de doelgroep ruimer gedefinieerd 
worden. Er zijn een heleboel huisvrouwen 
met specifieke kwaliteiten. Als je dan wilt 
selecteren op competentie, dan zou je hen 
ook een kans kunnen geven.” Hoe ging dat 

bij het CBS, waar jij dankzij tussenkomst 
van Ilonka Sinkeldam je match had? “Ik 
ben op de HRM-afdeling geweest, omdat 
daar mijn capaciteiten liggen. Voor mij 
was het een enorm nuttige dag. Ik heb een 
rondleiding gekregen, heb bij het HRM-
overleg gezeten, een kijkje gekregen in de 
activiteiten van personeelszaken. Als er nu 
een baan vrij was, zou ik solliciteren.”

Ik ga ervoor
Wat een dag in beweging kan zetten! “Dit 
heeft zoveel energie losgemaakt. Wat mij 
betreft moet de Week opengesteld worden 
voor herintreders. Het is laagdrempelig en 
in een direct contact kunnen we veel duide-
lijk maken wat we kunnen. Hoe het afloopt 
weet ik niet, maar ik ga ervoor!”

De Week van de Mobiliteit is een 
uitkomst: “Ik kan me laten zien, 
kennis maken, overtuigen.”

Ik behoor tot een 
nieuwe doelgroep 
van de WvdM

Sandra Boot, herintredende moeder

Wat was de drijfveer om mee te doen?
“Ik was benieuwd naar hoe het vak 
Management Assistente bij een gemeente 
wordt ingevuld, wat daar de werkzaamhe-
den zijn, hoe de zaken daar georganiseerd 
worden.“

Bij wie bent u geweest?
“Bij de Gemeente Sittard-Geleen. In de 
voormiddag bij Sally Crew-Jones, werk-
zaam als secretaresse bij de afdeling Ruim-
telijke Ordening en in de namiddag bij 
Petra Leijs (Management Assistente van een 

Wethouder) en Petra van Diepe (Manage-
ment Assistente van de Burgemeester van 
Sittard-Geleen).”

Hoe zag de dag eruit?
“Meegekeken hoe hun agenda’s eruit zien, 
gepraat over hoe werkzaamheden georgani-
seerd zijn. ‘Kennisgemaakt’ met de afdeling 
Ruimtelijke Ordening, gewoon er even 
doorheen gelopen om een beetje een inzicht 
te krijgen hoe en waar mensen zitten.”

Wat heeft het u gebracht?
“Ik heb nog eens duidelijk op mijn netvlies 
gekregen dat er een hele goede reden is 
dat het allemaal ‘iets’ langer duurt bij een 
gemeente. Je hebt het over geld van de bur-
gers, dus alle voorstellen, veranderingen, 

wijzigingen moeten allemaal goed doorge-
lezen en doorgesproken worden voordat er 
beslissingen genomen kunnen worden.”

Komt er een vervolg
“De vervolgafspraak heeft al plaatsgevon-
den. Petra Leijs en Petra van Diepe zijn 
bij SABIC op bezoek geweest om kennis te 
maken met onze organisatie en de Manage-
ment Assistente van de Board van SABIC. 
Ook zij heeft regelmatig contact met deze 
dames en het werkt veel beter wanneer je 
elkaar eens hebt gezien en gesproken.”

Komt er een volgende keer?
“Ik doe de volgende keer zeker mee! Zou 
wel eens naar GAIA Zoo willen… iets totaal 
anders. Of eens meelopen bij een Zorgin-
stelling…”

Het belang van de 
burger vraagt extra tijd

Jolanda Tossaint, Management Assistente Site Director Sabic

De Management Assistente van 
de Site Director van Sabic, Jolanda 
Tossaint, ging op bezoek bij de 
gemeente Sittard-Geleen.



Burgemeester Van den Tillaar 
(Gulpen-Wittem) wilde graag een 
dagje met de brandweer meelopen. 
Joost Botterweg, directielid Brand-
weer Zuid-Limburg, ontvangt hem 
met open armen. “We hebben een 
gewoon dagprogramma gedraaid. 
Dat bevatte veel aanknopingspunten 
voor mobiliteit. Zoals een 
bespreking met het hoofd P&O over 
personele ontwikkelingen, en overleg 
over bezuinigingen en krimp van de 
formatie.”

Wat heeft u de burgemeester 
kunnen ‘meegeven’?
 
“We moeten fors bezuinigen, de burge-
meester weet dat. We hopen dit zoveel 
mogelijk via natuurlijk verloop te reali-
seren. Daarnaast onderzoeken we al langer 

mogelijkheden om brandweermannen een 
2e loopbaan aan te bieden. We gaan het 
gesprek aan om het besef te laten groeien 
dat er niet maar één plek is waar je kwali-
teiten tot hun recht komen. In feite zitten 
we nu in een gewenningsfase: mensen gaan 
zich het begrip mobiliteit eigen maken. De 
Week van de Mobiliteit is een prettige en 
praktische hulp daarbij.”

Het klinkt zo eenvoudig: 
wennen aan mobiliteit.

“Het grootste probleem bij de brandweer is 
dat de geborgenheid verdwijnt. Niet ieder-
een die voldoet kan vanzelfsprekend deel 
blijven uitmaken van het team. Anderzijds 
weet ik uit ervaring dat juist de zijspron-
gen die je maakt, kleur geven aan je leven. 
Voordat ik bij de brandweer belandde, heb 
ik zelf ook meerdere functies vervuld.

We zien dat de jeugd steeds gemakkelijker 
van de ene baan in de andere functie stapt. 
De oudere werknemer heeft een andere 
achtergrond en moet misschien wat meer 
‘verleid’ worden. Daar is de Week dan een 
mooi instrument voor.”

Krijgt u de brandweerlieden 
in beweging?

“Mobiliteit zit in onze natuur, laat ik dat 
voorop stellen. Recent hebben we een 
aantal mensen gedetacheerd. Het kan voor 
iedereen goed zijn om een andere omge-
ving te ervaren. Een van de mensen heeft 
inmiddels een baan bij Chemelot gevon-
den. Het kan dus wel!”

In feite zitten we nu in een 
gewenningsfase: mensen gaan 
zich het begrip mobiliteit eigen 
maken. De Week van de Mobili-
teit is een prettige en praktische 
hulp daarbij.”

Mobiliteit 
zit in onze 
natuur

CBS spant de kroon
Geen organisatie die zoveel matches 
maakte (kandidaten ontving) als het 
CBS in Heerlen. De leukste match 
was misschien wel die van Miriam 
van Drunen, die een dag actief was als 
dierenverzorgster op het Gaiapark. 
Of was het toch die man die een dag 
treinmachinist mocht zijn, een oude 
jongensdroom?.

I T E M S 
Slotmanifestatie
Week van de 
Mobiliteit

Aken geïnspireerd
Een medewerkster van de gemeente 
Aken vertelt de zaal dat de WvdM 
voor haar iets totaal nieuws is. “De 
kennismaking is goed bevallen en de 
volgende keer zullen we zeker meer 
matches maken.” Haar opsteker: ook 
wij hebben zorgen over de arbeidsmarkt, 
maar er komen betere tijden aan.

Olievlek breidt uit
Halverwege de ochtend wordt er 
een film getoond. Deelnemers aan 
de Week geven hun impressies. 
Het wordt duidelijk dat het 
enthousiasme over de Week steeds 
breder  doordringt en dat denken over 
mobiliteit steeds meer tot de dagelijk-
se dingen des leven begint te horen. 
Hoe mooi wil je het hebben?

Bloemen voor de 
organisatie. 
Daarmee is de slotmanifestatie voor-
bij. De leden van de regiegroep krijgen 
bloemen en een dankwoord, evenals 
andere sleutelfiguren die hebben bij-
gedragen aan het succes van deze Week.

Dhr. Joost Botterweg, directielid Brandweer Zuid-Limburg

De campagne werd mediabreed uitgemeten 

Wat is de Week van de Mobiliteit?

De Week van de Mobiliteit is een initiatief van LIFT en IGOM. Het succes van de eerste en de tweede editie vroegen om een 

vervolg en ... dat gaat er komen. Van 26 t/m 30 maart 2012 wordt de derde editie van de Week van de Mobiliteit georganiseerd. 

LIFT en IGOM stimuleren arbeidsmobiliteit. Met de steun van circa honderd organisaties slaan we de handen ineen en bieden 

we medewerkers de mogelijkheid om één dag bij een andere organisatie te gaan werken. Het doel hiervan is om werkgevers en 

medewerkers te laten ervaren dat mobiliteit in een organisatie nodig is om kennis en kunde te bevorderen en om medewerkers 

nog breder inzetbaar te maken. Door één dag van werkplek te veranderen, doen medewerkers nieuwe ervaringen op, vergroten 

zij hun netwerk en worden ze zich bewuster van hun eigen functioneren. Organisaties profiteren direct van deze ‘kruisbestuiving’ 

en krijgen bovendien de kans om zichzelf als toekomstig werkgever te presenteren. 

Voor wie is de Week van de Mobiliteit?

Ook voor u is mobiliteit van belang en daarom adviseren wij u om deel te nemen aan de Week van de Mobiliteit. Tal van 

aantrekkelijke werkgevers (Organisaties) zetten tijdens de Week van de Mobiliteit hun deuren voor u open. Ook uw werkgever 

werkt mee aan dit initiatief en ontvangt in de week van 26 maart medewerkers van andere organisaties.

Gedurende één dag verandert u van baan en krijgt zo de unieke kans om:

 kennis en ervaring op te doen bij een andere organisatie

 nieuwe contacten te leggen en daarmee uw netwerk te vergroten

 inspiratie op te doen in een andere werkomgeving

 te kijken hoe anderen bepaalde zaken aanpakken
Deelname is heel eenvoudig, laagdrempelig en vooral leuk en leerzaam!  Tijdens de vorige editie zijn 

ongeveer 1100 medewerkers van baan gewisseld en werd de Week van de Mobiliteit gewaardeerd met een 8.2! 

Hoe kunt u meedoen?   
 

 
1  Neem contact op met de contactpersoon (P&O / HRM)  van LIFT/IGOM 

 

 
binnen uw organisatie.

2  Meld u aan op weekvandemobiliteit.nl 

3  Ga naar ‘deelnemen als medewerker’ en maak een account aan.

4 Kies zelf de baan die u voor één dag wilt.

5  U én de contactpersoon ontvangen automatisch bericht.

Vanaf 1 februari kunt u zich aanmelden! Vanaf 6 februari 

kunt u matchen op een door u gewenste plek.

Week van deMobiliteit

26 t/m 30 maart 2012

Welke baan wilt u?
Verander één dag van baan tijdens de Week van de Mobiliteit!

Kijk voor informatie en deelname op www.weekvandemobiliteit.nl

Wij zijn ook te vinden op Facebook; Week-van-de-Mobiliteit/183457951741185 Like ons en u bent altijd op de hoogte van de 

laatste ontwikkelingen rondom de Week van de Mobiliteit. Volg ons op Twitter: #weekvmobiliteit.Of volg de berichtgeving 

via LinkedIn: groups/Week-van-de-Mobiliteit-2012-

Welke baan wil jij? Voor 1 dag!

LIFT
Een initiatief van:

Neem een 
kijkje in 
jouw 
toekomstA L L E E N  V O O R  S T U D E N T E N

Van 26 t/m 30 maart a.s. mag je een kijkje nemen bij een 

organisatie naar keuze. Doe mee en schrijf je nu in voor de

Week van de Realiteit 

Een initiatief van:
LIFT

Hoogste tijd voor Mobilitijd
Hoogste tijd voor Mobilitijd

EXCLUSIEVE UITNODIGING 
Startmanifestatie 23 maart voor Ambassadeurs Week van de Mobiliteit in Hof van Gaia, GAIA Zoo

Week van deMobiliteit

26 t/m 30 maart 2012

Inspiratie
Netwerken
Kennisdeling

Het doel van de Week van de Mobiliteit is om werkgevers en werknemers te 

laten ervaren dat mobiliteit in een bedrijf nodig is om kennis en kunde te 

bevorderen en medewerkers nog breder inzetbaar te maken. Door één dag van 

werkplek te veranderen doen medewerkers nieuwe ervaringen op, vergroten zij 

hun netwerk en worden ze bewuster van hun eigen functioneren. Mobiliteit is 

in het belang van de werknemer én de werkgever.
De Week van de Mobiliteit is bestemd voor medewerkers van (semi) 
overheidsinstellingen en bedrijven in Zuid-Limburg die zijn aangesloten bij 

LIFT of IGOM. Een uitgebreide lijst van deelnemende organisaties vindt u op 

www.weekvandemobiliteit.nl.

Een initiatief van:
LIFT



Mobiliteit in de praktijk

Miriam van 
Drunen neemt 
afscheid
In 2008 verrasten IGOM en LIFT 
Nederland met de eerste Week van de 
Mobiliteit. Miriam van Drunen - 
namens LIFT - en Masja Janssen-
Lacroix - namens IGOM - stonden 
aan de wieg. Miriam van Drunen 
vertrekt in december bij LIFT. 
Een korte terugblik.Miriam: “We 
waren echt niet de enigen in Neder-
land die ideeën hadden. Maar wij 
hebben een idee handen en voeten 
gegeven. We keken over de voetangels 
en klemmen heen en zijn gewoon 
begonnen. Het idee maakte zoveel en-
thousiasme en energie los, dat succes 
niet kon uitblijven. Gelukkig, want 
meer mobiliteit is keihard nodig. Ik 
hoop dat we in Nederland nog eens 
een Estafetteweek van de Mobiliteit 
krijgen, waarin de ene regio na de 
ander uitwisselt. Maar daar is wel geld 
voor nodig. Terwijl we juist steeds 
zien dat wel alle partijen die ertoe 
doen, het initiatief van harte steunen, 
maar dat slechts weinige er geld voor 
vrijmaken. Vreemd, het belang is toch 
groot genoeg, zou ik denken.” Sprak 
de vrouw die na een aantal jaren LIFT 
een nieuwe weg wil inslaan.

Emmie Lijzenga-Zeelen, Adviseur Personele Mobiliteit Politieregio Limburg-Zuid 

Politieregio 
Limburg-Noord 
deed ook mee!
Niet alleen de grenzen met Duits-
land en België zijn geslecht in de 
derde editie van de WvdM. Ook de 
grens met Limburg-Noord. “Als de 
kabinetsplannen doorgaan worden 
de politiekorpsen van Noord- en 
Zuid-Limburg samengevoegd”, 
zegt Emmie Lijzenga-Zeelen. 
Zij coördineerde de matches van 
(ca. 60) plaatsen naar binnen en 
buiten bij de beide politekorpsen en 
was nauw betrokken bij de politiedag 
op 28 maart die 143 bezoekers kende!

”Wij hebben alvast een voorschot genomen op 
die samenvoeging en de mobiliteit in het hele 
toekomstige korps bevorderd. Veel van onze 
kandidaten gingen naar commerciële func-
ties, bij het UWV en Randstad bijvoorbeeld, 
maar er zijn er ook bij de provincie geweest.  
Zelf hebben we heel gevarieerde functies 
opengesteld: van recherche tot wijkagent en 
post/archiefmedewerker.”

Wat heeft het opgeleverd? “Wij willen 
natuurlijk goede gemotiveerde mensen in 
ons bedrijf . Iedereen die een frisse neus 
haalt, denkt achteraf na over zijn/haar 
baan. De een realiseert zich dat het toch wel 
erg leuk is bij de politie, de ander ziet elders 
misschien mogelijkheden. Allebei goed, 
in beide gevallen helpt het om de goede 
persoon op de goede plaats te krijgen of te 
houden.”

De reorganisatie spoort mensen na-
tuurlijk wel aan? 
“Als twee korpsen samengaan, vervalt een 
aantal ondersteunende functies. We weten 
niet precies  wanneer, maar het is logisch 
dat mensen alvast eens rondkijken. De 
winst is dat daar de verandering van mind-
set begint.”

Positieve ervaringen? 
“Behoorlijk veel mensen hebben een mail 
gestuurd met hun ervaringen. Het enthou-
siasme wordt breed gedeeld. De parket-

politie bij de rechtbank in Roermond kreeg 
zelfs een doos Merci toegestuurd. Ook de 
studenten die in het kader van de Week van 
de Realiteit bij ons waren, vonden dit een 
geweldig initiatief.”

Volgende keer weer? “Als Den Haag ons 
er enigszins de ruimte voor laat, zeker! Zelf 
wacht ik niet zo lang. Nu de hoos van Week 
achter de rug is, ga ik misschien zelf nog 
wel ergens een match maken.” 

We weten niet precies  wanneer, 
maar het is logisch dat mensen 
alvast eens rondkijken. De winst 
is dat daar de verandering van 
mindset begint.”

“Wanneer een 
oorspronkelijke 

uitdaging dagdage-
lijkse routine wordt, 
moet je voorkomen 

dat je begint 
vast te roesten. 

Blijf je ontwikkelen. 
Durf door te groeien. 

Leg de lat hoger. 
Ben leergierig. 

Kijk goed om je heen 
en informeer naar 

kansen. 

Kortom, haal het 
beste uit jezelf, 
blijf mobiel!”

 Mr. R. (Richard) de Boer 
Burgemeester gemeente 

Simpelveld

Bettina Kuca, assistent van de burgemeester van Aken

Zeker doorgaan!

Heeft mobiliteit in Duitsland 
dezelfde urgentie als in Nederland?
“De demografische ontwikkelingen 
zijn in Duitsland niet veel anders 
dan in Nederland. Onze stad heeft 
wel twee belangrijke voordelen: 
haar aantrekkelijkheid en de grote 
studentenpopulatie. Toch is er in 
Aken hier en daar al een tekort aan 
vakmensen. In de toekomst zullen 
we in een ruimer gebied moeten 
gaan werven. De inzet van nieuwe me-
dia is daar nu al een goede hulp bij.”

Kent Duitsland initiatieven die 
vergelijkbaar zijn met de Week? 
“Ambtenaren kunnen meedoen met een 
uitwisselingsprogramma met de partner-
steden van Aken. Sinds 2008 organiseren 
diverse Duitse steden hun eigen Nacht 
der Unternehmen. Dat is een arbeids-
marktbeurs, waar jongeren kennis kunnen 
maken met werkgevers in hun regio. 
Zo ontdekken ze snel welke carrière-
mogelijkheden er zijn in de regio. 
Bijzonder is de Shuttleservice. Jongeren 

kunnen vanaf de beurs met een busje naar 
een bedrijf. Kandidaat en werkgever heb-
ben direct contact en kunnen kansen en 
mogelijkheden direct inventariseren. 
Het aantal deelnemers groeit vanaf 2008 
nog steeds. Op 26 april is het in heel Duits-
land Girls’ Day. Het is dit jaar de 11e editie. 
Meisjes ontdekken hun talenten en raken 
enthousiast over beroepen die ze anders 
misschien nooit hadden leren kennen. 
Het uitgangspunt is dat er nog veel 
onontdekt exact talent is onder vrouwen.” 
(vergelijk de campagne ‘Kies exact’ die in 
Nederland vanaf 1987 liep - red.) “In 2011 
werd voor het eerst gelijktijdig een Boys’ 
Day gehouden, met acties gericht op jon-
gens en de arbeidsmarkt.”
 
Wat vindt u van de Week 
van de Mobiliteit?
“Het idee vind ik geweldig. Navraag bij 
deelnemende collega’s leidt uitsluitend tot 
positieve reacties. Er is met name enthousi-
asme over dat professionals in elkaars 
keuken kijken en leren van elkaar. 
Daarnaast wordt het initiatief geprezen 
omdat het beweging in mensen en in de 
arbeidsmarkt brengt.” 

Heeft u zelf deelname overwogen?
“Door tijdgebrek moest ik de match met 
John Seetsen uitstellen. Maar het gaat er 
van komen en ik twijfel er niet aan of die 
match gaat veel opleveren.”

Wat heeft de Week Aken gebracht? 
“Ik citeer enkele collega’s: ‘De indruk is 
versterkt dat Nederland met dezelfde 
IT-problematiek kampt als wij. Een tegen-
bezoek zit in de pen. Thema: het docu-
mentmanagementsysteem.’ en: 
‘De uitwisseling van ervaringen met 
Nederlandse collega’s zie ik als winst.”  
 
Heeft u nog suggesties voor de orga-
nisatie?
“Zeker doorgaan! In Aken verheugen we 
ons al op de volgende editie. Dan zullen we 
in groter getale naar Nederland komen. 
Misschien is het handig als deelnemers 
vooraf aangeven wat hun verwachtingen 
zijn en als de gastheren/vrouwen vooraf 
aangeven wat hun gasten mogen verwach-
ten.”

In Aken verheugen we ons al 
op de volgende editie



De krachten achter de schermen:

de Back-Office 
Van links naar rechts:
Petra Steenbakkers - IGOM
Nicole Conemans - IGOM
Martin Jacobs - LIFT
Dorine Janssen - IGOM
Lea Wijshijer - LIFT
Brigitte Collaris - LIFT

de Regiegroep 
Van links naar rechts:
Ilonka Sinkeldam - LIFT
Miriam van Drunen - LIFT
John Seetsen - IGOM
Masja Janssen-Lacroix - IGOM
Wendy Meertens - LIFT
Harrie Drummen - IGOM
Petra van Heuven van Staereling - IGOM

Jeroen Pepers, directeur A+O fonds Gemeenten

WvdM zou in 
veel meer regio’s 
gehouden 
mogen worden

We zien dergelijke initiatieven ook in andere regio’s plaats-
vinden, maar nog niet overal. Dat is jammer. Veel regio’s 
besteden aandacht aan mobiliteit en loopbaanontwikke-
ling. De Week kiest echter een moment in de tijd voor een 
bijzondere focus op het onderwerp, en biedt daarmee ook 
weerstand tegen de ‘waan van de dag’. De waan van de dag 
is een sterke speler. Het valt niet mee daar tegenwicht aan 
te bieden waardoor sommige onderwerpen, zoals mobili-
teit, te weinig aandacht dreigen te krijgen. 

Met deze Week plaats je een steen in die 
stroom, een moment om om je heen te 
kijken. 

Gemeenten hebben een rol in het actief bijdragen aan de 
mobiliteit van medewerkers. Medewerkers zijn als eerste 
zelf eigenaar van hun loopbaan, maar organisaties kunnen 
dit wel ondersteunen. Op welke manier ze dat doen, is niet 
van belang. Er zijn meerdere mooie en goede wegen naar 
Rome. Zolang de inspanningen maar gericht zijn op de 
volle breedte van het personeel. Alle medewerkers zouden 
aandacht moeten hebben voor hun mobiliteit, niet alleen 
degenen die in een situatie zitten van dreigend ontslag. 
Om in het gezegde te blijven: “alle medewerkers moeten 
op een weg naar Rome”.

Wij zouden als A+O fonds Gemeenten graag zien 
dat in veel meer regio’s een Week wordt gehouden. 
Dat kan dezelfde week zijn maar ook een andere 
van de 52. Dat is aan de regio zelf.

Het A+O fonds Gemeenten was een van de sponsoren van de Week van de Mobiliteit. Dat was niet voor 
het eerst, vertelt directeur Jeroen Pepers. “Het A&O fonds Gemeenten was uiteraard al bekend met de 
Week van de Mobiliteit. We zijn bij eerdere versies ook betrokken geweest. Het fonds stelt voor derge-
lijke activiteiten geld beschikbaar omdat mobiliteit van medewerkers voor hen en voor de organisaties 
van groot belang is om mensen employable en ‘loopbaanfit’ te houden. De Week draagt bij aan het 
bewustzijn van mensen om in beweging te komen en te blijven.

Hieronder het zenuwcentrum van de Week van de Mobiliteit. Zij hebben er alles aan gedaan om van de 
Week van de Mobiliteit een groot succes te maken, en op het resultaat kunnen ze trots zijn!



Wat was uw drijveer om mee te doen 
aan de WvdM? Start People speelt 
voortdurend in op de veranderende 
vraag uit de arbeidsmarkt, mobiliteit 
van flexkrachten speelt daar een 
belangrijke rol in. Hoe breder 
mensen inzetbaar zijn, hoe mak-
kelijker vraag en aanbod op elkaar 
aansluiten. Als partner van IGOM 
hebben we de WvdM daarom altijd 
enthousiast ondersteund.”

Waarom bij Marthè Rompen 
in Maastricht?
“Ik wilde graag een kijkje in de keuken bij 
een gemeentelijk directieteam. Marthè 
Rompen, directeur bedrijfsvoering van de 
gemeente Maastricht bood me die gelegen-
heid. Hij heeft me zeer gastvrij onthaald en 
uitgebreid geïnformeerd.”

Wat heeft u opgestoken?
“Wat me het meest opviel is de enorme 
verscheidenheid aan onderwerpen die 
tijdens de vergadering van het directieteam 
de revue passeerde. Zaken met betrek-
king tot bijvoorbeeld human resources 
en milieu maar ook de aanleg van een 
toegangsweg naar Maastricht kwamen ter 
sprake. Door mijn Start People-bril zie ik 
dan meteen dat een stad als Maastricht veel 
gespecialiseerde medewerkers nodig heeft. 
Dat is in een krapper wordende arbeids-
markt een lastige opgave. Voor kleinere 
gemeenten ligt dat trouwens nog 
complexer, zij hebben soortgelijke 
vraagstukken maar minder medewerkers 
om die vraagstukken op te lossen. 
Start People speelt daar op in door zelf 
mensen op te leiden voor specifieke taken 
en projectmatig in te zetten. De verwach-
ting is dat gemeenten en andere 

organisaties daar in de toekomst steeds 
meer gebruik van zullen maken.”

Wat heeft Maastricht 
van u opgestoken?
“Als gast heb ik het woord vooral aan de 
gastheer gelaten. Ik heb uiteraard wel iets 
verteld over hoe Start People opereert, wat 
onze uitdagingen zijn en hoe Start People 
met haar eigen medewerkers omgaat. Hoe 
wij mensen beoordelen en hun kwaliteiten 
waarborgen en verder ontwikkelen. Marthè 
is van harte uitgenodigd voor een tegen-
bezoek, om bij het directieteam van Start 
People een kijkje in de keuken te komen 
nemen.”

Doet u een volgende keer weer mee?
“Zeker, het was een bijzondere ervaring die 
ik graag nog een keer wil herhalen..” 

Wij spelen daar op in door 
mensen zelf op te leiden 
voor specifieke taken, bij-
voorbeeld Burgerzaken, en 
projectmatig in te zetten. 
Ik denk dat gemeenten en 
andere organisaties daar in 
de toekomst steeds meer ge-
bruik van zullen maken.

Edwin Tak (Start People) op bezoek bij Marthè Rompen (Maastricht)

Voortdurend 
omschakelen 
is een kunst

Marthè Rompen, directeur bedrijfsvoering en dienstverlening Maastricht, 

Marthè Rompen, directeur 
bedrijfsvoering en dienstverlening 
Maastricht, Mobiliteit maakt 
mensen gelukkiger.

Wat was uw drijfveer om mee te doen 
aan de WvdM?

“We zetten medewerkers aan tot mobiliteit. 
Dan kun je zelf, vind ik, niet achterblijven. 
Bovendien: we moeten 140 fte bezuinigen. 
Dat kan volgens mij via natuurlijk verloop, 
maar alleen als mensen zich mobiel opstel-
len. Dezelfde mobiliteit hebben we nodig 
als we vanaf 2015 de vergrijzing in ons per-
soneelsbestand gaan merken. Dan moeten 
we de uitstroom kunnen opvangen. Los 
daarvan maakt mobiliteit mensen geluk-
kiger, denk ik. Kennis maken met andere 
mensen en ander werk is verrijkend. Alle 
reden dus om mobiliteit te promoten.”

U ontving Edwin Tak van Start People. 
Waarom? “Maastricht is een van de grote 
opdrachtgevers van Start People, maar ik 
had Edwin nog nooit ontmoet. 

Wat heeft u opgestoken?

“Ik wilde graag weten hoe Start People 
omgaat met conjunctuurschommelingen. 
Zijn bedrijf kan snel schakelen en direct 
de formatie aanpassen, bij de overheid 
ligt dat toch heel anders. Verder hadden 
we een goed gesprek over de wet Werken 
naar vermogen. Welke rol kan een organi-
satie als Start People spelen bij het naar de 
arbeidsmarkt brengen van mensen met een 
grotere afstand tot die arbeidsmarkt (werk-
lozen, bijstandscliënten, WSW-ers)? En hoe 
kan zo’n bedrijf ingeschakeld worden in 
de zogenaamde werkgeversbenadering? 
Interessante kost.”

Wat heeft Edwin Tak van 
u opgestoken?

“Volgens mij realiseerde Edwin zich tijdens 
de match ten volle hoe breed het terrein is 
waarop wij opereren en dat wij dus op een 
totaal ander speelveld zitten.”

Komt er een tegenbezoek?

“Daar zijn we allebei voor in. Gezien de 
afstand Maastricht-Almere zal ik het ergens 
mee moeten combineren. Los daarvan, het 
contact blijft zeker.”

Doet u een volgende keer weer mee?

“Ik heb nog geen plek in gedachte, zo ver 
ben ik nog niet, maar ik sta zeker open voor 
een match.” 

Dezelfde mobiliteit hebben 
we nodig als we vanaf 2015 de 
vergrijzing in ons personeelsbe-
stand gaan merken. Dan moeten 
we de uitstroom kunnen opvan-
gen. Los daarvan maakt mobili-
teit mensen gelukkiger, denk ik. 
Kennis maken met andere men-
sen en ander werk is verrijkend. 
Alle reden dus om mobiliteit te 
promoten.

Mobiliteit 
maakt mensen 
gelukkiger



Het zou fantastisch 
zijn als ...?

Tips voor succes (en zelfspot)

Als de Week van de Mobiliteit weer 
langzaam tot stilstand komt, zijn 
daar de zeldzaam leuke Joep van 
Deudekom en Rob Urgert. Tijdens 
de slotmanifestatie op 30 maart 
schudden zij vanaf ongeveer 10.00 
uur de zaal eens flink op met een 
quiz vol lastige vragen en verras-
sende antwoorden. 

Hoe zie je of iemand succesvol wordt? Aan 
de lengte van zijn ringvinger. Is deze langer 
dan de wijsvinger, dan is er meer kans 
op succes. Wat is de invloed van schoon-
moeders dood op de winst van een onder-
neming? Goede kans dat de winst stijgt na 
haar dood.  Zo volgden de vragen elkaar in 

hoog tempo op, ondersteund met verhel-
derende beelden en grappig commentaar 
van beide heren. De zaal ging plat en daar 
overdrijven we niets aan. 

Drie tips willen we u niet onthouden. 
1. Als je in gezelschap gaat wandelen of 
op de foto komt, zorg dat je in het midden 
staat. ‘Middelste mensen’ worden vaker 
voor succesvol aangezien. 
2. Vrouwen blijf na je huwelijk je meisjes-
naam gebruiken. Anders word je minder 
serieus genomen. 
3. Als je externe adviseurs inschakelt, kies 
dan de duurste. Hun adviezen worden 
eerder opgevolgd.

Met hun quiz/act lieten Rob en Joep prach-
tig zien met welke (foute) vooroordelen 
we rondlopen. Met andere woorden: hoe 
belangrijk het is dat we onze kennis regel-
matig updaten. Zou dat toeval zijn?

Lift en Igom zijn nog steeds erg 
benieuwd wat de ervaringen zijn van 
de Week van de Mobiliteit. Daarom 
roepen wij iedereen op om reacties te 
geven op dit unieke Mobiliteitseve-
nement. Deelnemers, contacperso-
nen, directies, ambassadeurs van de 
Week van de Mobiliteit, organisaties, 
iedereen dus die op een ervaring 
wil delen over deze week. We willen 
iedereen uitgenodigen om reacties, 
ervaringen, verbeterpunten, tips 
enzomeer te posten op een van de 
social media. Dan kan de regiegroep 
dit verwerken voor een mogelijke 
nieuwe en nog betere editie.

Twitter: 
twitter.com/#!/weekvmobiliteit 
Facebook: 
www.facebook.com/pages/Week-
van-de-Mobiliteit
LinkedIn:
www.linkedin.com/groups/Week-
van-de-Mobiliteit-2012

U kunt uw recacties natuurlijk 
ook mailen naar: 
info@weekvandemobiliteit.nl

Als schoonmoeder sterft, 
gaat de winst omhoog

We verloten drie gesigneerde 
boeken van het ‘succesboek’ 
van Rob Urgert en Joep van 

Deudekom! Wie heeft er 
een leuke, grappige, 

spannende of interressante 
anekdote over de WvdM? 

Mail je ervaring naar:
 info@weekvandemobiliteit.nl 

en vergroot je succes!

Win een 
gesigneerde 

versie!

Het is 
inspirerend 
om te 
inspireren
Het succes van deze WvdM past 
helemaal in deze tijdsgeest en is een 
belangrijk ingrediënt om succesvol 
te zijn. Daarom leverden wij graag 
een bijdrage aan deze act. -Suc-
cesvoller zijn dan mijn 
collega- is het thema en zet je ook 
letterlijk in beweging. 

Een mooie combinatie van plezier en 
zelfreflectie, dat werkt inspirerend!

Jeroen Driessen, Driessen HRM Payroll

Week van de
Mobiliteit

Kijk voor informatie en deelname op

weekvandemobiliteit.nl

LIFT
Een initiatief van:

Welke baan wil jij?
Voor 1 dag!

26 t/m 30 maart 2012

Neem contact op met de contactpersoon van 
LIFT/IGOM (afdeling P&O/HRM) 

binnen uw organisatie. 
Meer informatie op weekvandemobiliteit.nl

2014?



Sebastiaan Vliegen, Medewerker Strategie & Innovatie, Afdeling Bedrijfscontrol

Een persoonlijk verslag

Maandag 26 maart: Ik, Sebastiaan Vliegen, 
loop vandaag een dag mee bij Rijkswa-
terstaat op 500 meter afstand van mijn 
werkplek in het Hoofdkantoor van WML. 
Ik werk bij WML als medewerker Strategie 
& Innovatie. Dat betekent dat ik het MT 
ondersteun om vooruit te kijken, ontwik-
kelingen te onderkennen die op WML 
afkomen en met het MT kijk hoe we daar-
mee om moeten gaan. Vergrijzing is een 
voorbeeld van zo’n ontwikkeling. 

Half negen kom ik pas met mijn auto aan 
als gevolg van het wederom onderschatten 
van het verkeer richting Maastricht. Mis-
schien moet ik toch maar kiezen voor het 
OV!?. Dat moet ik straks toch maar eens 
tegen mijn ´match´, Eric Bijster, aanhouden. 

Eric zal me de hele dag begeleiden bij 
RWS en ik ben benieuwd wat op het 
programma staat. 

Ik loop snel van de parkeerplaats van WML 
naar RWS. Na rijbewijscontrole krijg ik een 
pasje en stap ik de grote hal binnen met de 
verwachting, dat het lekker warm is. Ech-
ter, niets is minder waar en het is ijskoud, 
want ik sta gewoon in de buitenlucht. Nou 
ja, in ieder geval is de kunst erg leuk om 
naar te kijken. 

Dan hoor ik Eric roepen. Hij staat buiten 
met een cameracrew van de week van de 
mobiliteit. Zij maken de hele week 
opnames en starten op maandagochtend 
bij Rijkswaterstaat. Na een aantal shots 
buiten genomen te hebben, gaan we 
naar binnen. Negen uur is de officiële 
starttijd van het groepje deelnemers dat 
op maandag meeloopt bij RWS. 

In een zeer transparante vergaderzaal 
ontvangt Eric de gematchte gasten en 
hun RWS-begeleiders. In de presentatie 
gaat hij in op de grootte van RWS 
en de bezuinigingsopgave waar ze 
voor staan. Een grote uitdaging dus. 
Vandaag zal ik zien hoe op personeelsvlak 
hiermee wordt omgegaan. De vergadering 
verloopt op een prettige manier rommelig 
omdat de cameracrew nog een interview 
met Eric tussendoor wil maken. Tegelij-
kertijd word ik door LIFT uitgekozen om 

geïnterviewd te worden voor een “De week 
van de mobiliteit 2012”-krant. Ik vind het 
erg leuk om weer te geven wat ik allemaal 
geleerd heb op deze dag, die nu overigens 
nog moet beginnen. Een fotograaf maakt 
enkele foto’s en enkele dames grappen dat 
ik wel erg fotogeniek moet zijn. Hmm. 
Wat zeg je dan??

Na alle consternatie maakt Eric zijn ver-
haal af en volgt een voorstelrondje onder 
alle aanwezigen. Iedereen vertelt wie ze 
zijn, bij welke organisatie ze werken 
en wat de reden is waarom ze deelne-
men aan de week van de mobiliteit. 
Mijn reden is dat ik als medewerker 
Strategie & Innovatie in een WML-
expertgroep HRM zit, waar we kijken 
naar uitdagingen die de toekomst 
op personeelsvlak in petto heeft. En 
aangezien we hier nog veel te leren hebben, 
zag ik de “mobiliteitsplek” strategische 
personeelsplanning bij RWS en toen heb ik 
gelijk gehapt. 

Na het overleg ga ik de hele dag mee met 
Eric. Erg lekker geluncht in de kantine. 
Het werd door RWS aangeboden, waarvoor 
dank! 

’s Middags hebben we een overleg bijge-
woond met enkele managers. Diverse 
managers hebben afgezegd in het kader 
van de week van de mobiliteit. Dit kwam 
omdat zij zelf ergens elders meeliepen of 

omdat zij andere gematchte mensen rond 
aan het leiden waren binnen RWS. Dus 
hebben we met de aanwezigen geproken 
over RWS en over personeelsplanning in 
het bijzonder. 

Ik heb in dat overleg en in de gesprekken 
die ik daarna nog met Eric heb gehad ge-
leerd dat binnen RWS veel respect bestaat 
voor de individuele medewerker. Immers, 
de functie van Eric is gericht op het 
vergroten van de mobiliteit bij men-
sen. Iets waar wij als WML nog veel 
van kunnen leren. 
We hebben dan ook afgesproken om ook 
na de week van de mobiliteit contact te 
houden en te kijken waar we elkaar kun-
nen helpen. 

Het uitwisselen van personeel is een mo-
gelijkheid, die intern bij WML al in goede 
aarde valt. 

Ik dank Eric en RWS als gastheren en wens 
hun veel succes met de spannende tijd die 
zij voor de boeg hebben! 

Mijn match: strategische 
personeelsplanning bij RWS

Sponsoren bedankt



De week in vogelvlucht



Namens de regiegroep Week van de Mobiliteit en de medewerkers

Bedankt

het was een 
Top-WvdM

 Academisch Ziekenhuis Maastricht
 APG Heerlen
 Arcus College
 Atrium MC Heerlen
 Attero
 Belastingdienst/Limburg
 Brandweer Zuid-Limburg
 CBS Heerlen
 Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
 Daelzicht
 GaiaZOO
 Gemeente Beek
 Gemeente Brunssum
 Gemeente Echt-Susteren
 Gemeente Gulpen-Wittem
 Gemeente Heerlen
 Gemeente Kerkrade
 Gemeente Landgraaf
 Gemeente Maastricht
 Gemeente Meerssen
 Gemeente Schinnen
 Gemeente Simpelveld
 Gemeente Sittard-Geleen
 Gemeente Stein
 Gemeente Valkenburg aan de Geul
 GGD Zuid Limburg
 Inspectie SZW
 ISD BOL
 Kamer van Koophandel Limburg
 Koraal Groep
 Kredietbank Limburg
 LIFT
 Maecon Groep
 Ministerie EL&I/Agentschap NL
 Ministerie van EL&I, Dienst Landelijk    

     Gebied, Roermond
 Ministerie van EL&I/Dienst Regelingen
 Ministerie van EL&I/Transforce

 Ministerie van Economische zaken, 
     Landbouw en Innovatie

 Ministerie van VWS / CIBG
 Mondriaan voor Geestelijke Gezondheid
 Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit 
 Obvion
 Open Universiteit
 Openbaar Ministerie Maastricht
 Politie Limburg-Zuid
 Politie Limburg-Noord
 Provincie Limburg
 Raad voor de Kinderbescherming regio Limburg
 Rabobank Centraal Zuid-Limburg
 Rabobank Westelijke Mijnstreek
 Radar
 Randstad Regio Limburg
 Rechtbank Maastricht
 Reinigingsdiensten Rd4
 Rijkswaterstaat dienst Limburg
 Sabic
 Sevagram
 Sociale Verzekeringsbank Roermond
 Stad Maaseik
 Start People B.V.
 Stichting Jeugdzorg St. Joseph
 Stichting LVO
 SVB
 Toolbox55
 Universiteit Maastricht
 USG People
 UWV
 Veolia Transport Limburg
 Vivre
 Waterschapsbedrijf Limburg
 WML
 Zuyd

Tot de volgende Week van de Mobiliteit!

Een initiatief van: LIFT
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