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Voorwoord

De veranderingen op de arbeidsmarkt en de wijzigingen in de sociale zekerheid maken dat het 

steeds belangrijker wordt voor werknemers om het eigen werkvermogen op peil te houden. Ook 

voor werkgevers is het van groter belang geworden om te investeren in het werkvermogen van 

medewerkers. Het werkvermogen wordt vooral bepaald door een gezonde leefstijl, goed 

onderhouden competenties, uitstekende werkomstandigheden, een juiste keuze voor het meest 

geschikte werk en inbedding in een goed georganiseerde werkomgeving. De verantwoordelijkheid 

voor een goed werkvermogen vraagt om inspanningen van het individu, de werkgever, de sector 

en de overheid. Ook tussen deelsectoren liggen grote mogelijkheden om het behoud van het 

werkvermogen van medewerkers te ondersteunen. Door een tijdige overstap blijft de 

medewerker in staat zijn loopbaan voort te zetten. In verschillende experimenten wordt 

uitgetest op welke manier intersectorale mobiliteit kan bijdragen aan het behoud van 

werkvermogen. Het ministerie van SZW wil met deze experimenten inzichten genereren die het 

langer doorwerken van oudere werknemers mogelijk maakt. In de sectorenbouw, infra en 

gespecialiseerde aannemerij werd reeds nieuw beleid gerealiseerd dat bijdraagt aan het behoud 

van werkvermogen. Goed geplande loopbaanstappen dragen immers bij aan het behoud van 

werkvermogen. Medewerkers kunnen zo hun ambities realiseren en in voorkomende gevallen 

tijdig maatregelen nemen door hun werkcontract te herzien of de loopbaan elders voort te 

zetten. Werkgevers kunnen door een veranderde blik op de arbeidsmobiliteit hun personeels-

beleid juist versterken. Nu steeds meer mensen langer moeten of willen werken kan inter-

sectorale mobiliteit een belangrijke toevoeging bieden. Zonder pilots en sectoren die deze 

nieuwe visie willen uitproberen kan er niets veranderen. Wij nodigen de onderzoekers nu al uit 

om achteraf te verklaren of hier een nieuwe ‘best practice’ is ontstaan. De werkgevers-

organisaties en werknemersorganisaties in de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij konden 

denkbeelden over (inter)sectorale mobiliteit uitproberen. Inmiddels hebben ook andere sectoren 

en branches (schilders, dakdekkers en ziekenhuizen) stappen gezet om de haalbaarheid van een 

voorziening voor (inter)sectorale mobiliteit als in de bouw en infra uit te testen.

Han Hannink   Frans Kokke

(Bouwend Nederland)  (FNV Bouw)

INTERNATIONALISEREN? TALEN LEREN!
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Waarom dit boekje?

Nederland is druk op weg om haar oudere werknemers voor de arbeidsmarkt en economie te 

behouden in plaats van ze voortijdig af te danken. Dat is harde noodzaak in het licht van de 

gecombineerde vergrijzing en ontgroening. In dit kader werken steeds meer bedrijven en 

brancheorganisaties aan levensfasenbewust personeelsbeleid1, dat de instandhouding en 

optimalisering van het werkvermogen van medewerkers tot doel heeft. In zulk beleid is mobiliteit 

een belangrijk instrument: de mate waarin een medewerker gedurende diens werkzame leven van 

functie of baan wisselt, blijkt zeer bevorderlijk voor het werkvermogen van die werknemer. 

Mobiliteit vindt voornamelijk nog plaats binnen bedrijven of branches en is meestal het gevolg 

van individuele initiatieven.

De overheid wil ook de zogenaamde intersectorale mobiliteit bevorderen: de mate waarin 

werknemers van een baan in de ene naar een baan in de andere branche wisselen. In 2004 

onderzocht CINOP Expertisecentrum in opdracht van de overheid (ministerie van SZW) de 

kansen en belemmeringen voor intersectorale mobiliteit. Ze deed dat op drie manieren. Ten 

eerste door middel van literatuuronderzoek, vervolgens via panelbijeenkomsten met 

belanghebbenden en ten slotte ook door individuele gesprekken met vertegenwoordigers uit de 

verschillende belangengroepen. In maart 2005 verscheen het onderzoeksrapport onder de titel 

Kom over de brug: verslag van een verkenning naar kansen en belemmeringen voor intersectorale 

mobiliteit. Inmiddels zijn er twaalf pilots intersectorale mobiliteit gestart die door de overheid 

worden gesubsidieerd. De pilots moeten een beeld geven hoe intersectorale mobiliteit 

georganiseerd kan worden, welke belemmeringen er zijn en hoe ze weggenomen kunnen worden. 

De speciale kaders in dit boekje bieden u inzicht in de verschillende pilots.

Dit boekje is een bewerking van genoemd rapport, speciaal voor brancheorganisaties en 

bedrijven. Het biedt beleidsmedewerkers, p&o’ers, maar ook managers en werknemers stof tot 

nadenken en tips om tot actie over te gaan. Op die manier wil het boekje bijdragen aan de 

bewustwording omtrent de noodzaak van intersectorale mobiliteit. En het helpt u om (eerste) 

concrete stappen te zetten.

Het eerste hoofdstuk schetst kort de noodzaak van levensfasenbewust personeelsbeleid en 

intersectorale mobiliteit. Het tweede verkent de kansen en belemmeringen voor intersectorale 

1 We gebruiken in dit boekje de term levensfasenbewust personeelsbeleid. Elders vindt men ook termen als 

levensloopbeleid, leeftijdsbewust personeelsbeleid of diversiteitsbeleid waarmee een vergelijkbare visie wordt bedoeld.
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mobiliteit. Het derde hoofdstuk presenteert het concept voor succesvolle intersectorale 

mobiliteit: de branchebrug. In het vierde hoofdstuk vindt u ten slotte tips voor zinvolle acties in 

het kader van intersectorale mobiliteit.

Loopbaantraject Bouw & Infra: een succesvol voorbeeld
Vanaf 2002 werd in de bouw- en infrasector een project uitgevoerd waar loopbaanontwikkeling en 
scholing per sector aan elkaar werden gekoppeld. Het project werd gedragen door werkgevers en 
werknemers. De koppeling werd vormgegeven door speciaal daartoe opgeleide trajectadviseurs. 
Inmiddels werken dankzij een serie robuuste afspraken in de CAO een 28-tal trajectadviseurs in het 
hele land aan een nieuwe voorziening. De adviescentra (www.watdoejijmorgen.nl en 
www.loopbaantrajectbouw.nl) zijn in elke regio van Nederland gevestigd. Hoewel het hier om een 
sectoraal initiatief lijkt te gaan, is door de breedte van de totale sector met allerlei deelsectoren het 
toch een voorbeeld voor intersectorale mobiliteit. De bouwsector kent immers uiteenlopende 
onderdelen als utiliteitsbouw, weg- en waterbouw, steigerbouw enzovoort. Uitstroom naar een ander 
onderdeel van de branche heeft daardoor vaak impact als uitstroom naar een baan buiten de sector. 
Bovendien werd in de aanpak ook uitdrukkelijk de mogelijkheid van uitstroom naar een andere sector 
meegenomen.

Het model Transitietraject

Deelnemer
Traject-

begeleider

Toeleveranciers

Werkgever Thuisfront

Intake
Quick scan WAO-

indicator

Nader onderzoek
loopbaanoriëntatie
beroepskeuzetest

interesse- & capaciteitentest
medische test

EVC-procedure
portfolio

Uitvoeren IOP
scholing, coaching & begelei-

ding op de werkplek

Ontwikkelen 
individueel 

ontwikkelingsplan
IOP

Nazorg
begeleiding bij her-

en uitplaatsing

Het loopbaantraject zelf kent een vaste structuur (zie figuur hierboven), waarin ook nazorg een 
uitdrukkelijke plaats heeft. Bovendien zijn bestaande loopbaaninstrumenten in het traject geïntegreerd. 
De ervaringen met de pilot zijn dusdanig positief dat de sector heeft besloten om er een structurele 
landelijke voorziening van te maken. Ook andere sectoren en branches starten momenteel 
vergelijkbare pilots (zie andere kaders in dit boekje).

Zie voor meer informatie: Dun, Z. van en IJsenbrant, P. (2005). Zelf bouwen aan je loopbaan! : sectoraal 
loopbaanmanagement in de praktijk. ’s-Hertogenbosch: CINOP en www.loopbaantrajectbouw.nl
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1De noodzaak van levensfasenbewust 

beleid

1.1 Vergrijzing én ontgroening

Nederland krijgt relatief steeds meer ouderen. Dat proces verloopt hard, want het gebeurt op 

twee manieren die elkaar versterken. Ten eerste zijn de omvangrijke naoorlogse generaties – de 

babyboomers – ‘oud’ geworden en die ouderen worden gemiddeld steeds ouder (dubbele 

vergrijzing). Ten tweede worden er steeds minder kinderen geboren, waardoor het aandeel 

jongeren op de totale bevolking steeds kleiner wordt (ontgroening).

Is dat erg? Nee, het is niet per definitie erg. Ouderen hebben door hun levenservaring over het 

algemeen meer greep op hun eigen leven. Ze hebben meestal ook een bepaalde stabiele basis 

voor dat leven gevonden: werk, gezin, huis, een bepaalde mate van materiële welvaart enzovoort. 

Dus onze maatschappij als geheel zal op termijn een meer bezadigd en bezonnen aanzien krijgen.

1.2 Ouderen langer aan het werk

Maar er kleven ook grote nadelen aan de gecombineerde vergrijzing en ontgroening. Een van de 

belangrijkste is dat het slinkende aandeel jongeren wel alle lasten voor het groeiend aandeel 

ouderen moet opbrengen. Want met de vergrijzing is de afgelopen decennia ook de neiging om 

vroeger met werken te stoppen, toegenomen. Denk aan vervroegde uittreding en deeltijd-

pensionering, maar ook aan allerlei manieren waarop met name oudere werknemers in arbeids-

ongeschiktheidsregelingen terechtkomen. Met andere woorden: een groeiend aantal ouderen 

maakt gebruik van regelingen die door een steeds kleiner aantal werkenden opgebracht moet 

worden.

De overheid vindt dat geen wenkend perspectief voor onze samenleving. Vandaar dat zij krachtig 

inzet op het langer werken door ouderen. Niet alleen voor de betaalbaarheid van het sociale 

stelsel, maar ook omdat op termijn een tekort aan arbeidskrachten dreigt te ontstaan. Bovendien 

is werken een belangrijke manier om ons leven zin te geven. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit het 

aanzienlijke aantal ouderen dat na pensionering op enigerlei wijze aan het werk blijft: in deeltijd, 

als vrijwilliger of als zelfstandige. Lang niet altijd is geld daarbij de belangrijkste drijfveer.

Langer werken is dus het parool. Maar ondertussen lopen juist oudere werknemers een steeds 

groter risico arbeidsongeschikt of blijvend werkloos te raken. Dat komt door de verwaarlozing 
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en stigmatisering van de oudere werknemer die in onze maatschappelijke structuren en cultuur 

zijn geslopen.

Gelukkig vormt inmiddels een aantal branches en bedrijven hun traditionele ouderen-

onvriendelijke personeelsbeleid om naar levensfasenbewust personeelsbeleid, dat zich toespitst op 

het instandhouden en zo mogelijk vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers. Maar dat 

beleid staat nog in de kinderschoenen. Voor de meeste Nederlandse bedrijven is het nog een 

‘ver-van-mijn-bed-show’.

In 2001 gaf de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opdracht, om de ouderen-

problematiek te onderzoeken. De Taskforce Ouderen en Arbeid bracht eind 2003 rapport uit. In 

aansluiting daarop verscheen in april 2004 het kabinetsstandpunt: Stimuleren langer werken van 

ouderen. Daarin wordt intersectorale mobiliteit als één van de mogelijkheden gezien om ouderen 

langer aan het werk te houden.

Pilotproject 1. Intersectorale mobiliteit zorg, contractcatering en recreatie
Een zelfsturend, regionaal (Eindhoven, Nijmegen, Arnhem) netwerk van bedrijven en instellingen uit de drie 
sectoren die de onderlinge mobiliteit willen bevorderen. Daartoe streeft men naar minimaal dertig zogenaamde 
oriëntatieplaatsen, waar medewerkers van 30 jaar of ouder ervaring kunnen opdoen met ander werk. De 
bedoeling is dat ten minste vijftien medewerkers daadwerkelijk een nieuwe functie in een andere sector vinden.

Meer informatie via: Van der Reest Arbeidsmarktstrategie BV, 0183-645030 of www.intersectoralemobiliteit.nl

1.3 Intersectorale mobiliteit

Wat is intersectorale mobiliteit? Daarmee bedoelen we de mate waarin werknemers gemakkelijk 

van een baan in de ene branche naar een baan in de andere branche wisselen. Waarom is dat zo 

belangrijk? Naarmate iemand ouder wordt, blijkt de kans op arbeidsongeschiktheid toe te nemen. 

Dat geldt met name in fysiek zwaar of psychosociaal belastend werk. Om definitieve 

arbeidsongeschiktheid af te wenden, is tijdige wisseling van functie of zelfs van baan de beste 

oplossing. Dat helpt vroegtijdige uitval en daarmee persoonlijke schade voor de werknemer en 

hoge kosten voor de werkgever te voorkomen.

Maar praktisch zijn er veel belemmeringen. Binnen het eigen bedrijf of zelfs in de eigen sector is 

het soms lastig om nog passend werk te vinden, omdat daar het soort werk overheerst waar de 

betreffende werknemer juist afscheid van moet nemen. Bovendien vindt een werknemer het vaak 

lastig om afscheid te nemen van het eigen vak. Oudere werknemers doen het betreffende werk 

immers vaak al het grootste deel van hun werkzame leven. Daardoor zijn ze vaak superspecialist 

op een heel klein vakterrein geworden. Anders gezegd: ze zijn qua ervaring en competenties op 

eenzame hoogte gekomen. Daaraan ontlenen ze hun eigenwaarde. Maar op het moment dat 

arbeidsongeschiktheid dreigt, is het specialisme juist een belemmering.
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Ander werk vinden, blijkt in de praktijk dus lastig. Uitstroom naar andere branches zou de kans 

op werk aanzienlijk vergroten. Maar dergelijke intersectorale mobiliteit is in Nederland hoogst 

ongebruikelijk. Ook die route kent veel voetangels en klemmen. Vandaar dat het ministerie van 

SZW, CINOP Expertisecentrum opdracht gaf om intersectorale mobiliteit te onderzoeken. Het 

volgende hoofdstuk verkent de kansen en belemmeringen voor intersectorale mobiliteit.
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2Waarom (geen) intersectorale 

mobiliteit?

2.1 Arbeidsparticipatie van ouderen

De arbeidsparticipatie van ouderen is in Nederland het afgelopen decennium gestegen. Van de 

55-plussers was in 1992 een kwart aan het werk, in 2003 was dat ruim eenderde. Het aandeel op 

de totale beroepsbevolking verdubbelde in diezelfde tijd van 5,8 naar bijna 11 %. Die 

verdubbeling illustreert de uitwerking van gecombineerde vergrijzing en ontgroening. Bijna 39% 

van alle ouderen boven de 54 werkt. Volgens Europese afspraken (Barcelona 2002) dient dit 

aandeel in 2010 te zijn gestegen tot 50%. Om het draagvlak voor het sociale vangnet te kunnen 

handhaven, zullen er – zo becijferde de Taskforce – jaarlijks 25 tot 30 duizend mensen van 55 

jaar en ouder extra aan het werk moeten blijven. Als de arbeidsparticipatie van ouderen niet 

verder stijgt, dan zijn er in 2040 zes 65-plussers op tien werkenden.

Recent overheidsbeleid (WIA, ontmoediging VUT-regelingen) maakt tot voor kort populaire 

uittredingsroutes voor oudere werknemers steeds minder aantrekkelijk. De overheid sluit als het 

ware de ‘achterdeur’, waarlangs de afgelopen decennia veel werknemers van 45 en ouder 

vroegtijdig uit het arbeidsproces werden ‘uitgestoten’.

2.2 Inzetbaarheid, doorstroom en uitstroom

Het nieuwe overheidsbeleid betekent nog niet dat al die ouderen naar volle tevredenheid van 

henzelf en hun werkgevers aan het werk blijven. Uittreding is niet zelden een gedwongen vertrek 

als gevolg van fysieke en/of psychosociale uitputting. Bedrijven dienen dus te werken aan 

alternatieven voor uittreding. Die alternatieven zijn dan gericht op het levenslang onderhouden 

van werkvermogen en inzetbaarheid van (oudere) werknemers. Bijvoorbeeld door werk aan te 

passen aan de veranderende belastbaarheid van ouderen en tijdig te begeleiden bij doorstroming 

naar ander werk.

Veel ouderen hebben zich gaandeweg hun carrière steeds meer op een beperkt gebied 

gespecialiseerd (ervaringsconcentratie). Deze specialisatie vergroot de inzetbaarheid op dat 

specifieke gebied, maar verkleint juist die daarbuiten. Die beperkte inzetbaarheid in de breedte is 

een probleem als doorstroming naar ander werk geboden is, om het werkvermogen van de 

werknemer te behouden: dan gaapt er een kloof tussen datgene wat de werknemer te bieden 
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heeft en wat elders, binnen of buiten het eigen bedrijf, gevraagd wordt. Vandaar dat bedrijven 

steeds meer aandacht krijgen voor het onderhouden van de inzetbaarheid van met name oudere 

werknemers. Sommige bedrijven streven daarbij naar een samenhangend geheel van personele 

beleidsafspraken en instrumenten, onder de noemer levensfasenbewust personeelsbeleid. 

Interventies daarbij zijn het tijdig aanpassen van de werkomstandigheden (bijvoorbeeld 

tilgereedschap), het aanpassen van de werklast (bijvoorbeeld niet langer nachtdiensten draaien), 

het regelmatig bijscholen van de betreffende medewerker (bijvoorbeeld ook op het gebied van 

loopbaancompetenties) en het tijdig wisselen van functie. Op die manier kunnen oudere 

werknemers – en daarmee de kennis en ervaring die zij vertegenwoordigen – op een zinvolle 

manier voor het bedrijf, maar ook voor de arbeidsmarkt behouden blijven.

Soms is binnen het bedrijf geen passend werk voorhanden. In die gevallen zal een werknemer, 

meestal ondersteund door een loopbaanbegeleidingstraject (outplacement), op zoek moeten gaan 

naar een andere baan. Een baan bij verwante bedrijven binnen de branche ligt dan meestal voor 

de hand. Dat komt door de vertrouwdheid met die branche en de specifieke combinatie van 

competenties en werkervaring die daarbij horen. Maar dat kan ook precies het probleem zijn: het 

is vaak die combinatie die de werknemer niet langer aankan of die hij of zij juist niet meer wil. In 

zulke gevallen is uitstroom naar werk in een andere branche de uitkomst.

Pilotproject 2. Mobility Works: intersectorale mobiliteit binnen het mkb
Een landelijk project dat via een laagdrempelig internetplatform en individuele trajectbegeleiding de 
intersectorale mobiliteit wil stimuleren. Het internetplatform faciliteert de matching van vraag en aanbod binnen 
het mkb. Voor de individuele loopbaantrajecten is een analyse-instrument (assessment) en een overzicht van 
maatwerkoplossingen beschikbaar. Het project wil uiteindelijk voor dertig medewerkers uit het mkb een 
loopbaantraject verzorgen.

Meer informatie via: Healthy Work Consulting, 070-3684160.

2.3 Drie redenen voor mobiliteit

Er zijn eigenlijk drie redenen waarom een (oudere) medewerker in zijn huidige functie overbodig 

kan worden2 . De eerste reden is dat de competenties van de medewerker verminderen door 

gebrek aan oefening of door mentale en fysieke slijtage. Een voorbeeld is de bouwvakker die 

vanwege een versleten rug niet langer kan tillen of zwaar breekwerk kan doen.

Een tweede reden is dat de competenties waarover een medewerker beschikt, niet langer 

gevraagd worden. Bijvoorbeeld: een graficus kan uitstekend teksten met de hand schrijven of 

2 Deze paragraaf is ontleend aan: Thijssen, J.G.L. (2005). Veroudering van menselijk kapitaal : omschrijving en vaststelling 

van drie componenten van obsoletie. Opleiding & Ontwikkeling, december, p. 15 e.v.
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‘zetten’ met behulp van wrijfletters; alleen in de grafische wereld is deze competentie allang 

vervangen door het kunnen bedienen van een computer met een grafisch opmaakprogramma. Een 

ander voorbeeld is dat bepaalde vormen van fabriekswerk in lagelonenlanden worden uitgevoerd. 

Mensen die dat in Nederland hun leven lang gedaan hebben, beschikken dan veelal slechts over 

competenties die niet langer gevraagd worden.

De derde reden waarom (oudere) werknemers overbodig dreigen te worden, zijn achterhaalde 

denkbeelden over het beroep en arbeid in het algemeen. Voorbeeld is de leraar geschiedenis die 

leerlingen historische kennis wil overdragen door verhalen te vertellen, terwijl het leerplan van 

hem een meer begeleidende rol vraagt, waarbij scholieren zelf actief naar de kennis op zoek gaan. 

Het gaat hier niet om de vraag wie de ‘juiste’ opvattingen heeft; het gaat om de spanning tussen 

de heersende opvattingen en die van de (oudere) medewerker. In de meeste gevallen delft het 

individu dan het onderspit.

Alledrie deze gevallen leiden tot een sterke teruggang in het werkvermogen van de werknemer. 

En, zoals we gezien hebben: die teruggang leidt er uiteindelijk toe dat uitstroom noodzakelijk 

wordt en dat er ander werk gezocht moet worden, soms zelfs in een andere branche.

2.4 Belemmeringen voor intersectorale mobiliteit

Uitstroom naar een andere branche is geen eenvoudige zaak. Er gaapt meestal een diepe kloof 

tussen wat de werknemer enerzijds te bieden én te verliezen heeft, en wat andere branches 

anderzijds vragen en bieden. De werknemer voelt zich als de eenzame bergbeklimmer op de kille, 

smalle top van een berg: er zijn andere toppen in zicht, maar de weg ernaartoe lijkt vooralsnog 

onbegaanbaar.

Hoe komt het dat intersectorale mobiliteit in Nederland nog een zeldzaamheid is: kunnen alleen 

individuen het incidenteel voor elkaar boksen? Meestal gaat het dan nog om betrekkelijk jonge 

mensen. Voor die matige intersectorale mobiliteit zijn verschillende redenen. De belangrijkste 

daarvan bekijken we hieronder.

DE OUDERENONVRIENDELIJKE BEDRIJFSCULTUUR

Net zoals de maatschappij als geheel, is de gemiddelde Nederlandse bedrijfscultuur sterk op 

jongeren gericht. Zo’n cultuur heeft twee kenmerken die in dit verband van belang zijn: 

hardnekkige misvattingen over ouderen en een achterhaalde levensloopvisie. Het gevolg is dat 

oudere werknemers gaandeweg worden gemarginaliseerd.
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Pilotproject 3. Intersectorale mobiliteit en hbo
Een samenwerkingsverband van een hogeschool en een adviesbureau realiseert een regionaal platform van 
studenten p&o die de intersectorale mobiliteit gaan stimuleren. Het doel is ten minste vijf medewerkers 
(functieniveau 2 en 3) in een andere sector aan het werk te krijgen. De studenten voeren individuele 
gesprekken met p&o’ers en loopbaanbegeleiders binnen hun stagebedrijven. Daarin proberen zij het draagvlak 
voor intersectorale mobiliteit te bevorderen. Anderen gaan aan de slag met instrumentontwikkeling. Later in 
het project zullen ook docenten van de hogeschool gaan participeren om hun expertise uit te bouwen. Het 
lectoraat Career Development van de hogeschool en het adviesbureau brengen, waar nodig, expertise in en 
ontwikkelen onderwijsmateriaal over intersectorale mobiliteit, dat later in het reguliere onderwijsprogramma 
zal worden ingezet.

Meer informatie via: Fontys Hogescholen, 08778-78874 of www.fontys.nl.

Er bestaan hardnekkige misvattingen omtrent oudere werknemers. Veel werkgevers 

veronderstellen bijvoorbeeld dat ouderen minder flexibel zijn. Daardoor accepteren ze 

voortijdige uitstroom als onderdeel van het natuurlijke verloop. Maar het is een mythe dat 

ouderen minder flexibel zijn. In het licht van de vaak door bedrijven zelf gestimuleerde ervarings- 

en expertiseconcentratie, is dat verwijt vreemd. Het lijkt op slechte ouders die hun 

verwaarloosde kind verwijten dat het slecht is opgevoed. Het gevolg is dat oudere werknemers 

gemakkelijk worden afgedankt en slechts zelden worden aangenomen.

‘Oudere werknemers zijn duurder’, is een ander veelgehoord vooroordeel. Maar wat is duur? 

Jongeren, bijvoorbeeld, wisselen veel vaker en sneller van baan. De terugverdientijd van 

bijvoorbeeld scholingskosten is bij ouderen dus veel langer. Een ander voorbeeld is de waarde 

die ervaring, overzicht en taakvolwassenheid voor een bedrijf vertegenwoordigen. Veel bedrijven 

met vakmanschap als kerncompetentie, zoals bouw- of schilderbedrijven, zien steeds meer het 

belang in van de kennis en expertise die oudere werknemers vertegenwoordigen. En niet alleen 

qua vakmanschap, maar ook wat betreft het onderhouden van relaties met klanten. Iedere 

werkgever weet dat het winnen van nieuwe klanten veel meer geld kost dan het onderhouden 

van een bestaande klantrelatie.

Een andere misvatting is dat oudere werknemers niet meer willen of kunnen leren. Hier wreekt 

zich met name de ervarings- en expertiseconcentratie: op het kleine vakterrein waar menig 

oudere werknemer superspecialist geworden is, valt inderdaad weinig meer te leren. Zeker als 

‘leren’ beperkt wordt opgevat als formeel leren via opleiding, cursus of training. Oudere 

werknemers kunnen zeker leren, maar opleidingen of cursussen zijn niet altijd de beste weg. 

Leerprocessen in de werkpraktijk, al dan niet bewust aangestuurd, blijken veelal geschikter3. 

Verder is het, zeker voor oudere werknemers belangrijk dat het leren past binnen de beoogde 

loopbaanontwikkeling. Dat verschaft immers inzicht in en overeenstemming over het nut van het 

geleerde. Zeker in gevallen waar werkgevers hun oudere werknemers met open ogen de 

3 Zie voor een praktisch overzicht van informele leerprocessen: Rutten, L. (2005). Buiten gewoon geleerd: hoe 

bouwwerknemers zich hun vakbekwaamheid eigen maken. ’s-Hertogenbosch: CINOP.
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doodlopende straat van ervaringsconcentratie in hebben laten lopen, is een nieuwe kijk op de 

loopbaan een eerste vereiste, voordat aan bij- of omscholing gedacht kan worden.

Pilotproject 4. Branchebrug MKB – Personenvervoer
Dit project helpt twaalf tot vijftien 45-plussers binnen het mkb via een kort omscholingstraject aan een nieuwe 
toekomst in het personenvervoer. Het gaat met name om medewerkers in fysiek belastende sectoren, zoals 
metaalbewerking, installatietechniek, interieurbouw & afwerking en distributie. Het project ontwikkelt 
gaandeweg een kennisdossier over weerstanden tegen ouderen en mobiliteit en andere barrières voor 
intersectorale mobiliteit (bijvoorbeeld pensioenbreuken). Het project zal worden afgesloten met een congres.

Meer informatie via: PSW, 073-6124325 of www.psw.nl.

Een tweede kenmerk van de dominante ouderenonvriendelijke cultuur is de achterhaalde 

levensloopvisie. Daarmee bedoelen we de visie waarbij een mens eerst leert (schooltijd), daarna 

produceert (arbeidsleven) en ten slotte van een welverdiende rust geniet (pensioen). De hele 

arbeidsmarkt is nog grotendeels naar die volgtijdelijke visie ingericht. Ondertussen hebben steeds 

meer scholieren en studenten een deeltijdbaan en besteden steeds meer volwassenen aandacht 

aan een goede balans tussen werk en vrije tijd. Het volgtijdelijke levensloopmodel verschuift dus 

naar een sandwichmodel, waarin mensen op zoek gaan naar een balans tussen leren, werken en 

vrije tijd die past bij de levensfase waarin men verkeert. De arbeidsmarkt is dienovereenkomstig 

aan het verschuiven. In wezen verschuift die van volledige banen voor mannen tussen de 15 en 

65 (tot ca. 1950) naar een zogenoemde transitionele of overgankelijke arbeidsmarkt. Zo’n 

arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door individuele arrangementen van werk, leren en vrije tijd, 

waarin rekening wordt gehouden met de levensfase van het individu, of dat nu mannen, vrouwen, 

ouderen of jongeren zijn. Het gevolg is dat mensen regelmatig meer of minder ingrijpende 

transities maken tussen betaalde arbeid, scholing, zorgtaken, werkloosheid/inactiviteit en 

uittreding. De aard van die transities is afhankelijk van de conjuncturele omstandigheden en de 

levensfase waarin iemand verkeert. De huidige arbeidsmarkt en sociaalrechtelijke regelingen staan 

dergelijke veelvuldige transities nog vaak in de weg. Medewerkers houden daardoor veelal vast 

aan wat ze hebben, ook al is een transitie vanuit het oogpunt van instandhouding van het 

werkvermogen, verstandiger. Het vooruitzicht om allerlei opgebouwde rechten te verliezen, 

weerhoudt veel mensen er bijvoorbeeld van om zelfstandig ondernemer te worden. In dit 

verband wordt wel eens de term flexicurity gebruikt, waarmee het goede evenwicht tussen een 

flexibele (transitionele) arbeidsmarkt en voldoende sociale zekerheid (social security) wordt 

benoemd. Een dergelijk evenwicht zou de mobiliteit gunstig beïnvloeden4 .

Het vasthouden aan het volgtijdelijke model versterkt intussen de gangbare verwaarlozing van het 

werkvermogen van oudere werknemers. Gevolg van deze bedrijfscultuur van hardnekkige 

4 Wilthagen, 2003, Lieshout en Wilthagen, 2004 en Bekker e.a. 2005.
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misvattingen en een achterhaalde levensloopvisie, is stigmatisering van oudere werknemers en 

vervolgens een gaandeweg sterk afnemend werkvermogen. En dat staat mobiliteit natuurlijk danig 

in de weg.

PERSONEELSBELEID NAUWELIJKS LEVENSFASENBEWUST

Personeelsbeleid dat rekening houdt met de wisselende behoeften van werknemers per 

levensfase, staat in de kinderschoenen. De meeste Nederlandse bedrijven houden nog vast aan de 

achterhaalde cultuur. Ze stimuleren oudere medewerkers om gaandeweg een sterke concentratie 

van ervaring en expertise door te maken. Na hun veertigste daalt de scholingsinspanning vrijwel 

naar nul en binnen het bedrijf worden ze nauwelijks aangesproken op hun inzetbaarheid in de 

breedte. Zolang de oudere werknemers hun werk goed doen, laat men hen met ‘welverdiende’ 

rust. Pas als dat werk niet meer gaat, begint men brandjes te blussen. In de meeste gevallen is 

dat aanvankelijk (langdurig) ziekteverlof en later arbeidsongeschiktheid. Recent onderzoek van 

het Landelijk Bureau Leeftijdsdiscriminatie wijst uit dat het relatief hoge ziekteverzuim bij 

ouderen niet zozeer met leeftijd als wel met de duur van het dienstverband samenhangt. Met 

andere woorden: oudere werknemers worden niet vaker ziek omdat ze ouder worden, maar 

omdat ze te lang achtereen hetzelfde werk doen.

Nederlandse bedrijven die actief werken aan levensfasenbewust personeelsbeleid, zijn dun 

gezaaid. Als gevolg van het ouderwetse personeelsbeleid zijn bedrijven erg terughoudend om 

überhaupt oudere werknemers aan te nemen. En dat is natuurlijk nauwelijks bevorderlijk voor de 

mobiliteit.

CONJUNCTUUR

Ook de periode van matige economische groei van de afgelopen jaren staat mobiliteit in de weg. 

Als gevolg hiervan zijn bedrijven immers eerder bezig met personeelsreductie dan met werving 

van nieuwe medewerkers. Oudere werknemers stromen daardoor vaak wel uit, maar komen 

vervolgens nauwelijks meer aan de slag. Met name dan wreken zich de hiervoor beschreven 

misvattingen en het ouderenonvriendelijke personeelsbeleid.

Het conjuncturele effect treedt natuurlijk versterkt op bínnen branches: als het slecht gaat, gaat 

het meestal bij alle verwante bedrijven slecht. Dat maakt intersectorale mobiliteit juist zo 

belangrijk. Want meestal gaat het niet in alle branches even slecht. In branches waar het relatief 

goed gaat, is er vermoedelijk meer behoefte aan nieuwe medewerkers dan in de ‘slechte’.
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Pilotproject 5. Bruggen bouwen in de polder
Het project streeft in Flevoland naar herplaatsing van minimaal 25 medewerkers (45+) die moeilijk of niet 
herplaatsbaar zijn in de eigen zorg- en welzijnssector. Hiervoor zoekt men naar opties in andere sectoren waar 
hun ervaring en competenties toegevoegde waarde hebben. Om dat te bereiken, creëert men een Platform 
Intersectorale Mobiliteit Flevoland. Daar stemt men de projectaanpak en methodiek af. Concreet gaat het om 
de werving van deelnemende bedrijven en instellingen, de afstemming over de condities en voorwaarden die in 
plaatsingstrajecten gelden en de gezamenlijke technische infrastructuur.
De ontwikkelde aanpak, materialen, infrastructuur en methodieken staan open voor alle mobiliteits-
functionarissen van zorg- en welzijnsorganisaties in Flevoland en de Veluwezoom. Het project werkt expliciet 
ook aan samenwerking en afstemming in de regionale keten, de betrokkenheid van het bedrijfsleven en het 
uitbouwen van de relaties met de lagere overheden.

Voor meer informatie: Axion-Flevoland, www.axionflevoland.nl.

MOBILITEIT HEEFT EEN NEGATIEF AURA

Een laatste hinderpaal voor (intersectorale) mobiliteit vormen de negatieve ervaringen met 

mobiliteit. Veel, met name grotere bedrijven, kennen of kenden speciale mobiliteitscentra. Die 

werden vaak opgezet om kansrijke werknemers (‘goudhaantjes’) binnen het bedrijf te houden 

door ze geregeld nieuwe uitdagingen te bieden. De meeste mobiliteitscentra zijn echter al gauw 

vooral gericht op medewerkers die niet meer mee kunnen. Voor loopbaanbegeleiding is een 

vertrouwensband gewenst tussen de medewerker en de begeleider en onafhankelijkheid 

noodzakelijk. Bedrijfsinterne voorzieningen voldoen niet altijd aan deze criteria. Een andere 

reden waarom mobiliteit een negatief aura heeft, is het ontbreken van adequate ondersteuning 

op financieel-juridisch gebied. Als een oudere werknemer van baan wisselt, riskeert hij of zij 

verlies van inkomen en opgebouwde rechten. Daarom schrikken werknemers ervoor terug om 

uit te stromen: het financiële en juridische risico is te groot. Goede advisering omtrent de 

werkelijke risico’s en de mogelijkheden om die af te dekken, zou hier veel kunnen schelen.

Al met al is de arbeidsmobiliteit onder ouderen klein. Jongeren wisselen veel vaker van baan. Die 

lage mobiliteit, samen met het proces van ervarings- en expertiseconcentratie vormen een 

vicieuze cirkel waar de oudere werknemer gaandeweg in gevangen raakt. Het wordt hoog tijd om 

daaruit te breken.
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Pilotproject 6. Individuele Mobiliteitstrajecten (IMT)
Kenniscentrum GOC voor de Grafimediabranche creëert een servicepunt voor Individuele MobiliteitsTrajecten 
(IMT). GOC werkt daarbij onder andere samen met het pensioenfonds en andere kenniscentra.
Een IMT levert een soort uitgebreid Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) op. De trajecten zijn bedoeld voor 
40-plussers, mét en zonder baan. Een IMT duurt ongeveer twintig weken en bestaat uit vijf individuele 
gesprekken met een loopbaanadviseur en enkele opdrachten. Daarbij gebruiken de deelnemers speciaal 
ontwikkelde instrumenten voor loopbaancompententies, financiële prognoses en dergelijke. Vier vragen staan 
centraal: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en hoe bereik ik mijn doelen? Aan het eind van het traject heeft de 
deelnemer een actieplan voor de overgang naar een ander sector.
Het project gaat landelijk vijftien keer een IMT uitvoeren, binnen en buiten de grafimediabranche.

Meer informatie via: Kenniscentrum GOC, 031-539111 of www.goc.nl.
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3Wat je nodig hebt: de branchebrug

Uit het voorgaande hoofdstuk blijkt dat mobiliteit een van de manieren is om oudere 

werknemers gezond aan het werk te houden. Maar tevens zagen we dat mobiliteit niet erg 

populair is. Oudere werknemers schrikken er om allerlei redenen voor terug. Werkgevers 

werken er vaak wel aan mee dat oudere werknemers uitstromen, maar slechts weinigen nemen 

oudere werknemers in dienst. Kortom mobiliteit blijft vooralsnog alleen in theorie een oplossing.

CINOP Expertisecentrum onderzocht daarom in welke branches het risico van uitstroom groot 

is en welke branches de komende jaren op zoek zijn naar nieuwe werknemers. Branches met een 

gemiddeld hoge kans op uitstroom van oudere werknemers vanwege arbeidsongeschiktheid zijn 

horeca en catering, slagers, suikerverwerking, reiniging, openbaar vervoer, textielindustrie, 

schildersbedrijven, stukadoorsbedrijven en uitzendbedrijven. De instroomkans voor oudere 

werknemers is relatief hoog bij slagers, reiniging, horeca, uitzendbedrijven en de schilders-

branche. Tussen die branches is dus intersectorale mobiliteit mogelijk. Maar toch is er ook in die 

branches geen sprake van structurele intersectorale mobiliteit.

Hoe bevorder je nu dat werknemers daadwerkelijk vlot van de ene branche naar de andere 

kunnen doorstromen? In dit hoofdstuk beschrijven we daarvoor het concept van de branchebrug.

3.1 De branchebrug

Een branchebrug is een initiatief van werkgevers en/of branches waarbij een of meer werknemers 

de overstap maken van een werkgever in de ene branche naar een werkgever in de andere 

branche. Met de branchebrug overbruggen de initiatiefnemers de kloof die voor met name 

oudere werknemers gaapt tussen hun huidige baan en een nieuwe baan in een andere branche.

Hierna ziet u een plaatje van de branchebrug. Die bestaat uit twee rijbanen, drie pijlers en een 

fundament. De twee rijbanen symboliseren de wederkerigheid: werknemers stromen in beide 

richtingen tussen de branches heen en weer, uit en in. De rijbanen dienen op stevige pijlers te 

rusten. Deze pijlers symboliseren de individuele ondersteuning bij de overstap. Zij zorgen ervoor 

dat werknemers veilig en soepel de oversteek kunnen wagen. De pijlers dienen weer te rusten 

op een stevig fundament: een aantal randvoorwaarden die een solide draagvlak voor individuele 

ondersteuning bieden. Hieronder gaan we nader op het fundament en de pijlers in.
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3.2 Het fundament van de branchebrug

Het fundament van de branchebrug bestaat uit verschillende lagen. Elke laag vertegenwoordigt 

een aantal randvoorwaarden voor het slaan van een branchebrug. Samen bepalen die lagen de 

draagkracht: hoe meer lagen aanwezig, des te steviger de fundering. We onderscheiden de 

volgende lagen:

• maatschappelijk draagvlak,

• draagvlak binnen de branche,

• materieel draagvlak,

• personeelsbeleid (hrm/hrd),

• organisatorisch draagvlak.

Hieronder gaan we nader op deze ‘lagen’ in.

Pilotproject 7. Grijs b(l)oeit in Noord-Holland
Stichting Poortwachter zet een infrastructuur voor intersectorale mobiliteit in Noord-Holland op. Die 
infrastructuur bestaat uit drie onderdelen: een intervisiegroep van werknemers en hun direct leidinggevenden, 
een servicepunt voor informatieoverdracht en een gestructureerd overleg voor personeelsfunctionarissen.
Uiteindelijk doel is een Regionaal Model Intersectorale Mobiliteit dat door bedrijven en instellingen in Noord-
Holland wordt gedragen. Bovendien zullen tien deelnemers aan een eerste intervisiegroep werk in een andere 
sector gaan vinden.

Meer informatie via: Stichting Poortwachter, 072-5147654.



EEN BRUG TE VER...? 17

MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK: POSITIEVE BEELDVORMING

In de samenleving is positieve beeldvorming over mobiliteit noodzakelijk. Zolang er een ‘luchtje’ 

aan kleeft, zal iedere vorm van individuele ondersteuning bij loopbaantransities minder effect 

hebben. Die beeldvorming is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, branches, 

intermediaire organisaties, werkgevers en werknemers.

De overheid zou de beeldvorming rond mobiliteit, behalve via voorlichting, ook via concrete 

wet- en regelgeving kunnen verbeteren. We denken dan aan maatregelen die een transitionele 

arbeidsmarkt bevorderen. Dat doet zij momenteel al door het opwerpen van drempels voor 

vervroegde uitstroom. Maar het zou vooral moeten gebeuren door het creëren van wettelijke 

kaders voor het flexibel arrangeren van werk, zorg en vrije tijd, gekoppeld aan voldoende sociale 

zekerheid (bijvoorbeeld het recht op een werkloosheidsuitkering). Behalve voorschrijvende wet- 

en regelgeving zou de overheid ook stimulerende maatregelen voor levensfasenbewust 

personeelsbeleid binnen bedrijven moeten nemen, zoals korting op sociale lasten. Verzekeraars 

zouden dat goede voorbeeld kunnen volgen5.

Branches en werkgevers zouden positieve beeldvorming kunnen bevorderen door een heldere 

visie op levensfasenbewust personeels- en arbeidsmarktbeleid uit te dragen. Bijvoorbeeld in hun 

arbeidsmarktcommunicatie zou het thans dominante accent op jongeren dienen te wijken voor 

een meer divers beeld waarin, onder andere, alle leeftijden en geslachten zijn vertegenwoordigd. 

In dit verband is ook het actief ontkrachten van de misvattingen over oudere werknemers erg 

bevorderlijk.

Professionele dienstverleners op het gebied van scholing, mobiliteit en loopbaan begeleiding 

zouden meer kunnen doen aan kwaliteitsverbetering en standaardisering. Daardoor zouden hun 

diensten niet alleen een positievere uitstraling krijgen, maar deze zouden ook hun cliënten in een 

positiever daglicht stellen.

(Oudere) werknemers zouden mentaal een omslag moeten maken. Van ‘blijven-zitten-waar-je-zit-en-

verroer-je-niet’ naar de overtuiging dat loopbaantransitie een creatieve reactie op veranderende 

omstandigheden is, en dat dit het werkvermogen ten goede komt.

DRAAGVLAK BINNEN DE BRANCHE

In de vorige paragraaf noemden we al een aantal mogelijkheden die op brancheniveau de 

beeldvorming over mobiliteit zouden kunnen verbeteren. Maar dat is natuurlijk pas een eerste 

stap. Branches kunnen (intersectorale) mobiliteit nog veel actiever bevorderen. Ze zouden 

bijvoorbeeld meer nog dan nu langetermijnbeleid moeten ontwikkelen. Daarin vormen 

bevordering van levensfasenbewust personeelsbeleid en besteding van (scholings)fondsen die 

gericht zijn op levenslange in- en externe inzetbaarheid, belangrijke elementen. De branche kan 

ook bijdragen aan mobiliteit via gericht onderzoek naar de (inter)sectorale arbeidsmarkt (in-, 

door- en uitstroom), de ontwikkeling van instrumenten en de publicatie van relevante cijfers 

(bijvoorbeeld actuele sociale en personele kengetallen) en aansprekende voorbeelden (best 

5 In het buitenland zijn al voorbeelden van bedrijven die van verzekeraars korting krijgen op pensioen- en 

ziektekostenpremies als gevolg van een goed werkend levensfasenbewust personeelsbeleid.
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practices). Brancheorganisaties zouden hierbij samen kunnen optrekken; bijvoorbeeld door het 

vergelijken van in- en uitstroomcijfers. Dergelijke samenwerking zou het draagvlak voor 

branchebruggen aanzienlijk verstevigen. Daarbij valt zelfs te denken aan onderlinge afspraken 

over streefcijfers en gezamenlijke financiering van voorzieningen voor intersectorale mobiliteit, 

zoals loopbaanontwikkeling en scholing.

Werkgevers dienen ondertussen niet af te wachten, maar serieus werk te maken van 

levensfasenbewust personeelsbeleid, eventueel ondersteund door de voorbeelden en concrete 

instrumenten die de branche daartoe aanreikt. In dergelijk beleid vormen zowel het tegengaan 

van leeftijdsdiscriminatie als het bevorderen van inzetbaarheid en werkvermogen, essentiële 

onderdelen.

Pilotproject 8. Verandering van spijs doet eten
TNO onderzoekt in samenwerking met negen brancheorganisaties uit Zorg & Welzijn hoe mobiliteit van 
medewerkers bevorderd kan worden. In proeftuinen begeleidt men 80 tot 120 (oudere) medewerkers naar een 
nieuwe functie in een andere branche. Daarbij gebruikt men een speciaal individueel begeleidingsprogramma, 
deels generiek en deels branchespecifiek. Een online loopbaancentrum ondersteunt het programma.
Begeleidingscommissies vanuit de deelnemende branches garanderen de inbedding in bestaande initiatieven en 
organisatiestructuren.

Meer informatie via: TNO, 023-5549346 of www.tno.nl.

MATERIEEL DRAAGVLAK

Scholingsfondsen en Europese subsidies zijn de belangrijkste financieringsbronnen voor leer- en 

ontwikkelingsdiensten voor medewerkers. Intersectorale mobiliteit vergt van medewerkers echte 

loopbaantransitie. Dergelijke trajecten vergen aanvullende gelden, omdat er naast scholing, ook 

psychosociale en financieel-juridische begeleiding nodig is (IJsenbrant en Van Dun, 2005). Vandaar 

dat de financiering van degelijke trajecten al gauw ingewikkelder wordt. Daarbij komt dat 

branches veelal eigen fondsen onderhouden die uitsluitend binnen de sector mogen worden 

besteed. Branches zouden deze fondsen breder moeten inzetten. Dat wil zeggen: niet alleen voor 

gerichte scholing van met name jongere werknemers, maar ook voor het instandhouden van (ook 

externe) inzetbaarheid van alle werknemers, inclusief ondersteuning van loopbaantransities. 

Verschillende branches (bouw, schilders, grafici, stukadoors en steigerbouw) maken momenteel 

gelden vrij voor loopbaantransitie. De NS zet de bestaande mobiliteitscentra in voor het 

begeleiden van dergelijke transitietrajecten. Al dat soort initiatieven creëren in feite 

‘brughoofden’ naar andere branches.

Branches zouden ook gezamenlijk speciale intersectorale mobiliteitsfondsen kunnen instellen. 

Daarmee zou bijvoorbeeld een eventuele inkomensachteruitgang bij het wisselen van baan 

kunnen worden gecompenseerd. Dergelijke fondsen zouden door herschikking van bestaande 

(scholings)fondsen tot stand kunnen worden gebracht.
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PERSONEELSBELEID

Hoe ziet levensfasenbewust personeelsbeleid eruit? Op arbeidsvoorwaardenniveau (Lokhorst, 

2003) is het vooral een beleid dat flexibele arrangementen van werken, leren, zorg en vrije tijd 

mogelijk maakt. Het bevorderen van mobiliteit is een essentieel onderdeel van dergelijk beleid, 

zeker bij banen waarvan op voorhand vaststaat dat niemand ze ongestraft een leven lang kan 

uitoefenen. Een tweede ingrediënt is het onderhouden van het werkvermogen waardoor in- en 

externe inzetbaarheid wordt gewaarborgd. Daarbij is niet alleen scholing – ook na het veertigste 

levensjaar – van belang, maar ook aanpassing van werkomstandigheden (bijvoorbeeld 

ergonomische hulpmiddelen6), werktijden (bijvoorbeeld ploegendienstschema’s) en 

takenpakketten. Voorwaarde daarbij is dat bedrijven eventuele risico’s voor inzetbaarheid van 

medewerkers tijdig onderkennen en daarop actie ondernemen. Belangrijk is bovendien dat 

medewerkers ook in zogenaamde loopbaancompetenties worden geschoold. Het gaat dan om 

een mentale houding die is gericht op blijvende inzetbaarheid en om kennis en vaardigheden, die 

de medewerker in staat stellen om de eigen loopbaan(mogelijkheden) in kaart te brengen en 

optimaal te benutten. Voorbeeld van dergelijke vaardigheden zijn het schrijven van een 

sollicitatiebrief of het voeren van een sollicitatiegesprek.

Levensfasenbewust personeelsbeleid vraagt van hr-professionals (stafmedewerkers, trainers, p&o-

adviseurs, kbb-adviseurs enzovoort) integratie van verschillende disciplines. Behalve om de 

typische hr-disciplines werving, selectie en ontwikkeling, gaat het daarbij om ergonomie 

(werkomgeving), bedrijfskunde (werkorganisatie) en gezondheidszorg (preventie en vroegtijdige 

signalering). In geval van loopbaantransitie gaat het bovendien om het combineren van evc-

beoordeling en scholing met psychosociale en financieel-juridische begeleiding. Ook het feitelijk 

ontsluiten van de arbeidsmarkt (job finding) is een belangrijk onderdeel van de dienst die 

dergelijke professionals moeten kunnen leveren.

Professionele hr-dienstverleners (toeleveranciers) zouden door standaardisering, flexibilisering en 

vraaggestuurde ketenvorming, de kwaliteit van de professionele begeleiding aanzienlijk kunnen 

verbeteren. Het gaat daarbij om integratie van verschillende diensten die voor een vlotte 

loopbaantransitie noodzakelijk zijn, maar nu vaak versnipperd worden aangeboden. Een 

voorbeeld daarvan is een betere koppeling tussen de erkenning van verworven competenties 

(evc)7 en (regulier) scholingsaanbod. Een ander voorbeeld is de goede ontsluiting van (regionale) 

arbeidsmarktgegevens, gekoppeld aan heldere en gestandaardiseerde kwalificatie- en competentie-

profielen.

6 In Japan bestaat een handboek waarin men allerlei ergonomische maatregelen heeft verzameld, gekoppeld aan eventuele 

handicaps van werknemers. Ook ict biedt interessante mogelijkheden. Zie daarvoor bijvoorbeeld: Vos, E. de en Lingen, P. van 

(z.j.). Blijvend in bedrijf door toegankelijke technologie: ICT als impuls voor de productiviteit en arbeidsdeelname in uw organisatie.

Geraadpleegd 10 juli 2006 via www.tno.nl.

7 Zie ook Pijls e.a. (2004). Kwaliteitsimpuls voor EVC en loopbaanbegeleiding: een slag dieper met CH-Q. ’s-Hertogenbosch: 

CINOP. Hierin staat een evc-procedure centraal die in Zwitserland al jaren met succes wordt gehanteerd. Kern van dat 

systeem is een gecertificeerde uitvoering van de procedure.
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Pilotproject 9. Een palet aan mogelijkheden – De toekomst voorgeschilderd
Dit project richt zich vooral op werkgevers van kleine bedrijven uit de schilders- en stukadoorsbranche. 
Het doel is om via voorlichting, bewustwording en advisering de intersectorale mobiliteit op gang te helpen.
Daarvoor ontwikkelt Kenniscentrum Savantis een gespreksleidraad, scholingsmateriaal en een handleiding 
intersectorale mobiliteit. Het doet kwalitatief onderzoek naar de mogelijkheden en knelpunten voor 
intersectorale mobiliteit en bouwt ondertussen een passende infrastructuur. Savantis betrekt landelijk 
driehonderd (kleine) bedrijven bij dit project.

Meer informatie via: Savantis, 0182-641111 of www.savantis.nl.

ORGANISATORISCH DRAAGVLAK

Zowel op branche- als bedrijfsniveau zijn organisatorische randvoorwaarden aan te wijzen die het 

fundament voor een branchebrug verstevigen.

Ten eerste is dat vroegtijdige signalering van dreigende uitstroom; zij het door economische 

redenen, zij het doordat de inzetbaarheid (workability) van een werknemer afneemt. Op beide 

gebieden kunnen brancheorganisaties actuele informatie en praktische instrumenten verschaffen. 

Het voorkomen dan wel faciliteren van dergelijke uitstroom, vergt een multidisciplinaire aanpak 

(zie onder Personeelsbeleid hierboven) en dus goede samenwerking in de keten. Sommige grote 

bedrijven zetten hun mobiliteitscentra in om een dergelijk multidisciplinaire aanpak te 

organiseren. En de reïntegratiesector heeft een keurmerk ingevoerd om de kwaliteit van de 

dienstverlening te bevorderen. Verder zal ook het ontsluiten van allerlei instrumenten (zoals job 

aids) en best practices bijdragen aan het organisatorische draagvlak voor mobiliteit.

Om een vlotte matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te bereiken, zal er in 

Nederland veel afstemming en standaardisering van competentie- en kwalificatieprofielen moeten 

plaatsvinden. Daar hoort ook een standaardisering (en dus wederzijdse acceptatie) van evc-

procedures bij; we wezen daar al eerder op. Ook de beschrijving van opleidingen en trainingen 

dient te worden afgestemd op die van competentie- en kwalificatieprofielen. Op die manier 

kunnen betrekkelijk snel passende scholings programma’s inclusief eventuele vrijstellingen worden 

bepaald.

Ten slotte is het van belang dat de (inter)sectorale arbeidsmarkt goed wordt ontsloten, zodat 

vraag en aanbod vlot aan elkaar kunnen worden gekoppeld.
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3.3 Pijlers van de branchebrug

Hoe meer de hiervoor geschetste randvoorwaarden zijn vervuld, hoe steviger het fundament van 

de branchebrug zal zijn. Op een voldoende stevige fundering kan dan een ondersteunings-

structuur voor intersectorale mobiliteit worden opgebouwd. Die structuur kent drie hoofd-

elementen: de pijlers voor de branchebrug. Dat zijn: psychosociale begeleiding en culturele 

condities, financieel-juridische begeleiding en competentieontwikkeling.

Hierna volgt een beschrijving van deze drie pijlers.

Pilotproject 10. Menselijk kapitaal centraal: intersectorale mobiliteit in Overijssel
De provincie Overijssel start vier pilots met regionale partners. In elk van de vier deelnemende arbeidsmarkt-
regio’s stelt men een kwartiermaker en een stuurgroep aan.
De pilots richten zich op oudere werknemers die door fysieke klachten hun functie niet meer uitoefenen. Elke 
deelregio heeft een eigen doelstelling en sluit zo veel mogelijk aan op bestaande initiatieven. Daarbij werkt men 
aan een intersectorale detacheringsformule, een platform personeelsdiensten voor het mkb, de inzet van evc bij 
loopbaantransities in verschillende sectoren en het opzetten van een bedrijvenloket.
Op korte termijn streeft men naar bewustwording bij werkgevers en werknemers en het verspreiden van 
resultaten van best practices in de regio. Uiteindelijk streeft men naar vijf loopbaantransities per deelregio.

Meer informatie via: provincie Overijssel, www.overijssel-in-progress.nl.

PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING EN CULTURELE CONDITIES

Van baan wisselen is met name voor de oudere werknemer vaak een ingrijpende gebeurtenis. 

Veelal is het niet het resultaat van een eigen keuze, maar is het een door omstandigheden 

afgedwongen stap. Zo’n stap verstoort het bestaande evenwicht tussen de persoon en diens 

omgeving. Het gaat daarbij om veel verschillende aspecten: de banden met collega’s, de binding 

met de inhoud van het werk, de status en het gevoel van eigenwaarde die het werk de persoon 

verleent, de visie op de eigen beroepsmatige toekomst en zo meer. Behalve de opvattingen van 

de persoon in kwestie zijn bij een loopbaantransitie ook die van diens partner (en kinderen) van 

belang.

Het loslaten van het oude evenwicht en het vinden van een nieuwe balans is een proces waarbij 

iemand zichzelf eigenlijk opnieuw uitvindt. In de meeste gevallen is ondersteuning daarbij van 

essentieel belang. Immers: in dit proces wordt de basis gelegd voor een succesvolle transitie. 

Anders gezegd: als een persoon en diens directe omgeving niet overtuigd zijn van het belang en 

de haalbaarheid van de loopbaantransitie, dan zal die waarschijnlijk ook nooit plaatsvinden. 

Loopbaanbegeleidingstrajecten waarin de psychosociale component ontbreekt, hebben daarom 

een aanzienlijk lagere slagingskans.
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Overigens kan de psychosociale begeleiding ook preventief worden ingezet. Die kan bijvoorbeeld 

de vorm aannemen van periodiek arbeidsgezondheidskundig8 en inzetbaarheidsonderzoek. Dit 

maakt werknemers bewust van kansen en bedreigingen voor de eigen inzetbaarheid. Training in 

loopbaancompetenties creëert bovendien het vertrouwen in de eigen vermogens om een 

eventuele transitie daadwerkelijk vorm te geven. Zulke werknemers zullen in voorkomende 

gevallen eerder de noodzaak van een loopbaantransitie onderkennen, de mogelijkheden serieus 

overwegen en daadwerkelijk in beweging komen. Bedrijven die dit bij hun medewerkers 

ondersteunen, bevorderen gezonde doorstroming van personeel. Overigens kan natuurlijk ook 

het reguliere beroepsonderwijs, met name door de ontwikkeling van loopbaancompetenties, 

belangrijke bijdragen leveren.

Het transitieproces eindigt niet op de eerste werkdag in de nieuwe baan. Veel van de hiervoor 

beschreven processen kosten tijd en lopen ook na een feitelijke baanwisseling nog door. Vandaar 

dat ook psychosociale nazorg belangrijk is. Net als het losmakingsproces, verdienen ook het zich 

opnieuw binden aan en inbedden in de nieuwe werkomgeving aandacht. Bedrijven kunnen hieraan 

bijdragen door inwerkprogramma’s ook geschikt te maken voor oudere werknemers en daarbij 

oog te hebben voor de psychosociale kant van dit proces.

Pilotproject 11. Kom van dat dak af
Dit project komt voort uit de dakbedekkingsbranche. Het is een landelijk samenwerkingsverband tussen de 
brancheorganisatie en een expertisecentrum voor loopbaantransities en mobiliteitsvraagstukken. Doel is om 
dertig tot vijftig oudere, laagopgeleide medewerkers te behoeden voor blijvende arbeidsongeschiktheid en hen 
tijdig de weg naar ander werk te laten vinden. Het project maakt daarbij gebruik van de bestaande 
infrastructuur van het Loopbaantraject Bouw & Infra. Dat werkt met individuele loopbaantrajecten waarbij 
regionale trajectbegeleiders, de medewerkers ondersteunen. De doe-het-zelfbranche en de tuincentra zijn 
mogelijke sectoren waar medewerkers ander werk kunnen vinden. Het project zal gaandeweg ook de 
inverdieneffecten en kansrijke oplossingsrichtingen voor de dakbedekkingsbranche inzichtelijk maken.

Meer informatie via: Stichting Bedrijfstakregelingen Dakbedekkingsbranche, 030-6062112 of www.sbd.nl.

Ook een snuffelstage of proefplaatsing kan in het kader van de psychosociale begeleiding zinvol 

zijn. Bijvoorbeeld wanneer het werk- en leerklimaat aan beide zijden van de branchebrug sterk 

van elkaar verschillen. In geval van proefplaatsing dient er uiteraard een terugkeergarantie te 

worden afgegeven.

FINANCIEEL-JURIDISCHE BEGELEIDING

Bij een loopbaantransitie zijn de financiële belangen van zowel werkgevers als werknemers in het 

geding. Werknemers willen hun economische zekerheden niet verliezen en werkgevers willen de 

8 Zie voor preventief medisch onderzoek: Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (2005). Leidraad 

Preventief Medisch Onderzoek van werkenden. Geraadpleegd 10 juli 2006 via www.nvab-online.nl.
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schadelast beperken. Bij de individuele besluitvorming blijken financiële consequenties van 

loopbaantransities zwaar te wegen. Ook bedrijven laten financiële argumenten zwaar wegen bij 

het al dan niet nemen van maatregelen die het werkvermogen en de inzetbaarheid van 

medewerkers bevorderen.

Bij financiële consequenties voor werknemers gaat het niet alleen om primaire arbeids-

voorwaarden maar ook om bijvoorbeeld pensioen. Het wisselen van baan kan een pensioenbreuk 

tot gevolg hebben. En dat kan uiteindelijk een fors lager pensioen betekenen. De invoering van 

het middelloonsysteem, maakt dergelijke pensioenbreuken minder ingrijpend.

Al met al is het erg belangrijk om vroeg in een loopbaantransitietraject helder voor ogen te 

hebben wat de financiële en arbeidsrechtelijke consequenties zijn, voor zowel werknemer als 

werkgever. Het kan zinvol zijn om daarbij financiële experts in te schakelen. De relevante wet- 

en regelgeving is namelijk zo complex, dat de gemiddelde hr-professional daarvoor meestal 

onvoldoende is toegerust.

Pilotproject 12. Een brug tussen ambachten
Het Hoofdbedrijfsschap Ambachten (HBA) vertegenwoordigt een groot aantal ambachtelijke sectoren, zoals 
stratenmakers, vloerenleggers, glazenwassers en banketbakkers. Met dit project onderzoekt HBA de 
mogelijkheden van intersectorale mobiliteit voor de ambachtelijke branches.
Doel is intersectorale mobiliteit als loopbaaninstrument meer ingang te doen vinden binnen de verschillende 
branches. Men streeft ernaar om binnen een aantal ambachtelijke sectoren ten minste vijftig medewerkers 
daadwerkelijk onderling uit te wisselen. Daarbij richt men zich niet uitsluitend op evidente risicobranches. Men 
ziet intersectorale mobiliteit expliciet als onderdeel van leeftijdsbewust personeelsbeleid voor alle branches.
Het project stelt werkgevers en werknemers verschillende instrumenten ter beschikking, waaronder evc, 
persoonlijke advisering en ondersteuning. De ervaringen hiermee dienen als basis voor toekomstige 
toepassingen van intersectorale mobiliteit. In het project werken het HBA, de verschillende brancheorganisaties 
en de Servicepunten Ambachten samen.

Meer informatie via: HBA, 079-3161111 of www.hba.nl.

COMPETENTIEONTWIKKELING

De laatste pijler is wellicht de meest voor de hand liggende. Bij een overgang van de ene branche 

naar de andere is het zeer waarschijnlijk dat een werknemer nog niet over alle competenties 

beschikt die in de nieuwe baan gevraagd worden. Scholing en andere vormen van leren 

vertegenwoordigen de derde pijler van een goed begaanbare branchebrug.

Vaak is het niet eenvoudig om te definiëren welke kennis en vaardigheden een werknemer zich 

nog eigen dient te maken. De oude en nieuwe functie moeten daarvoor worden vergeleken. Maar 

met name tussen branches bestaan aanzienlijke verschillen in de manier waarop benodigde 

competenties worden beschreven, als ze al worden beschreven. Vergelijkingen zijn dan lastig. 

Bovendien beschikken veel werknemers niet over formele diploma’s, maar hebben zij hun 
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competenties buiten de school opgedaan. Die zogenaamde verworven competenties (evc) dienen 

natuurlijk bij de inschatting van de kennis- en vaardighedenkloof te worden meegenomen7.

Als het lukt om een goede inschatting van de kloof te maken, dan blijkt vervolgens vaak dat 

(reguliere) scholingsinstituten weer andere beschrijvingen hanteren. Vraag en aanbod passen niet 

naadloos op elkaar. Dat maakt het bepalen van een passend en efficiënt programma weer lastig. 

Bovendien hebben scholingsinstituten weinig ervaring met het leveren van maatwerk.

Of dat allemaal nog niet genoeg is: veel werknemers hebben jarenlang geen formele scholing 

genoten waardoor hun studievaardigheden sterk zijn afgenomen. In de scholingsprogramma’s 

dient dus ook aandacht te zijn voor het ondersteunen van de studievaardigheden (leren leren) en 

de hierboven al genoemde loopbaancompetenties.
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4Hoe en waar begin je?

Dit laatste hoofdstuk bevat aanknopingspunten voor concrete actie. Met een checklist kan 

worden nagegaan hoe het staat met de voorwaarden voor intersectorale mobiliteit: in hoeverre 

er sprake is van (elementen voor) een begaanbare branchebrug. Het daarna volgende overzicht 

toont mogelijke oplossingen voor belemmeringen van intersectorale mobiliteit.

4.1 Checklist intersectorale mobiliteit

We gaan ervan uit dat werkgevers de eerst aangewezenen zijn om aan de slag te gaan met 

branchebruggen. Zij moeten daarbij waar nodig gefaciliteerd worden door brancheorganisaties 

en/of andere intermediairs. Werkgevers dienen eerst na te gaan of intersectorale mobiliteit een 

realistische en kansrijke mogelijkheid is voor medewerkers9. Niet alle voorzieningen hoeven op 

bedrijfsniveau beschikbaar te zijn; men kan ook voorzieningen van elders inzetten. Daarbij kan 

het gaan om een loopbaancentrum vanuit de branche, een regionaal werkend CWI, een 

outplacementbureau, een ondernemers kring enzovoort.

Bij dit alles dienen werkgevers zich steeds te realiseren dat ze zowel gevende als ontvangende 

partij kunnen zijn bij intersectorale loopbaantransities.

Onderstaande checklist kan (grotere) werkgevers en branchevertegenwoordigers helpen bij het 

vooronderzoek voor intersectorale mobiliteit.

A. COMMITMENT

• Wat zijn uw argumenten om aan intersectorale mobiliteit te beginnen?

• Staat uw directie, Raad van Bestuur of branche achter het beleid (ziet deze de meerwaarde) 

om intersectorale mobiliteit in te zetten bij het langer en gemotiveerd aan het werk houden 

van personeel?

• Maakt intersectorale mobiliteit onderdeel uit van uw p&o-beleid?

9 Het Servicepunt Arbeidsmarkt MKB heeft een uitgebreide handleiding voor werkgevers en werknemers gemaakt. Dit 

zogenoemde Kroonplan bevat een stappenplan waarmee werkgever en oudere werknemer een gemeenschappelijk beeld en 

actieplan voor de instandhouding van het werkvermogen kunnen opstellen. Zie voor nadere informatie van genoemd 

servicepunt: Naar een Kroonplan: Uw routeplanner naar gemotiveerde en productieve oudere werknemers (versie werkgever) 

(2005). Geraadpleegd 10 juli 2006 via www.servicepuntmkb.nl.
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• Hoe staan de medewerker(s) in uw organisatie of branche tegenover (intersectorale) 

mobiliteit?

B. PERSONEEL

• Hoe is de personeelsopbouw in leeftijd, functies, geslacht en anciënniteit binnen uw 

organisatie of branche?

• Wat zijn in-, door- en uitstroomcijfers in uw organisatie of branche?

• Wat is het verzuim binnen uw organisatie of branche?

Wat is het WW- en WAO-percentage en hoe verhouden zich die cijfers tot het gemiddelde 

van de sector/van vergelijkbare sectoren/landelijk (maak gebruik van cijfers van de branche en 

het UWV)?

• Welke medewerkers krijgen mogelijk problemen met hun inzetbaarheid (werkvermogen) 

binnen uw organisatie of branche?

• Welke verbeteringen zijn er mogelijk in het werk of op de werkplek die toekomstige 

(onnodige) uitval kan beperken?

• Wie behoren tot de potentiële doelgroep voor (intersectorale) mobiliteit? 

Hierbij kan eventueel gebruikgemaakt worden van de ‘Leeftijdsspiegel’10 .

C. ARBEIDSMARKT(PROGNOSE)

• Hoe ontwikkelde de werkgelegenheid binnen uw organisatie of branche zich de afgelopen 

jaren?

• Wat is de kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbehoefte binnen uw organisatie of branche: 

waar en in welke functies ontstaan overschotten en tekorten?

• Kent uw organisatie of branche zij-instroom (uit andere bedrijven/instellingen/branches) voor 

(acute) personele behoeften?

• Zijn eventuele overeenkomsten in competentieprofielen met functieprofielen in andere 

organisaties of branches bekend?

• Welke employability acht u wenselijk voor uw organisatie of branche?

• Wat zijn de voordelen van intersectorale mobiliteit ten opzichte van andere uitstroomroutes?

• Welke mogelijkheden zijn er in de regio voor het ontvangen, dan wel plaatsen van personeel? 

Heeft u inzicht in functies, competenties, en dergelijke bij andere werkgevers? Met welke 

andere werkgevers moet u zaken doen?

D. SCHOLING EN MOBILITEIT

• Wat is het (scholings)niveau van uw medewerkers?

• Wat zijn de jaarlijkse investeringen in scholing?

10 De Leeftijdsspiegel is een checklist met 23 vragen die in de organisatie de werkgever en de werknemers bewust kan 

maken van de leeftijdsopbouw van het personeel. Het instrument is geïntroduceerd in het kader van de stimuleringsregeling 

‘Tijdelijke subsidieregeling stimuleren leeftijdsbewust beleid’. U kunt het instrument downloaden van internet: 

www.servicepuntmkb.nl onder ‘Leeftijdsbewust beleid’.
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• Hoe groot is de afstand van de medewerkers tot een erkend niveau?

• Hoe voorkomen wij een te bedrijfsspecifieke ontwikkeling?

• In hoeverre bestaat er inzicht in verborgen capaciteiten van (oudere) werknemers?

• Mobiliteit: hoe lang werken medewerkers gemiddeld binnen uw organisatie of branche 

(eventueel uitsplitsen naar functie en leeftijd)?

E. RISICO’S EN SCHADELASTBEPERKING

• Wat zijn de negatieve gevolgen voor uw organisatie of branche bij voortzetting van het huidige 

beleid (WIA, WW, Wet Poortwachter, Pemba, en dergelijke)?

• Wat is de potentiële opbrengst van externe mobiliteit voor uw organisatie of branche?

F. ORGANISATIE VAN MOBILITEIT

• Heeft u een duidelijk overzicht van (en contact met) belanghebbenden rond intersectorale 

mobiliteit? Denk bijvoorbeeld aan mogelijke netwerken in en buiten de sector, 

toeleveranciers, outsourcing en dergelijke.

• Welke expertise mist uw organisatie of branche in het kader van intersectorale mobiliteit?

• Welke (intermediaire) organisatie(s) kunnen die expertise bieden en hoe regelt u de 

samenwerking daarmee? Denk bijvoorbeeld aan:

– diagnose en bepaling competentiekloof;

– scholing;

– matching;

– (traject)begeleiding;

– verwerving (extra) middelen;

– financieel-juridisch advies.

• Mogelijke externe dienstverlening zou ingevuld kunnen worden door bijvoorbeeld:

– roc’s;

– bedrijfsopleidingen:

– particuliere opleidingen;

– CWI;

– personeelsdiensten;

– uitzendbureau’s;

– loopbaanadviesbureau’s;

– sectorale loopbaancentra.

G. PLANVORMING

• Beschikt u over een project- en uitvoeringsplan voor intersectorale mobiliteit? Zijn die 

plannen al goedgekeurd door het (hoger) management?
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4.2 Overzicht van belemmeringen en oplossingen

Bij de beschrijving van de branchebrug in hoofdstuk 3 zijn diverse aandachtspunten genoemd die 

intersectorale mobiliteit in de weg kunnen staan. Hierna vindt u een overzicht van mogelijke 

belemmeringen en oplossingen op financieel en rechtspositioneel terrein en op het gebied van 

loopbaancompetenties.

Belemmering Mogelijke oplossingen

Financieel • (Tijdelijk) aanvullen van oude salaris
• Creëren tijdelijk aanvullingsfonds
• Voorlichting geven over feitelijke effecten
• Inzichtelijk maken van financiële consequenties
•  Via detachering bij nieuwe werkgever uiteindelijk vast dienstverband aanbieden
• Cao-afspraken maken met partijen
• Intersectorale afspraken maken over uitruil en salarissen
• Voorbeelden van maatwerkoplossingen verspreiden
• Van eindloon naar middelloon (pensioen) overstappen
•  Persoonsgebonden budget toekennen om overbrugging mogelijk te maken
• UWV: loonsuppletie voor arbeidsgehandicapten bieden
• Overheid: fiscale maatregelen treffen

Rechtspositioneel •  Arrangementen sluiten tussen sectoren (branchebruggen) zodat werknemer zich 
beschermd blijft voelen

• Geleidelijk afbouwen bij achteruitgang
• Opzetten netwerken voor (intersectorale) mobiliteit
• Verbeteren van mogelijkheid om bij twee werkgevers te werken
• Snuffelstages creëren
• Rechtspositie ambtenaren gelijkstellen aan private sector
• Mobiliteit belonen in plaats van bestraffen
• Behouden opgebouwde rechten buiten de sector
• Harmoniseren van cao’s intersectoraal
•  WW-middelen in kunnen zetten voor mobiliteitsbevordering en WW-preventie
•  Voorlichtingscampagne en systematisch informeren van belanghebbenden door 

bedrijfstakorganisaties en sociale partners individueel
• In het kader van experiment afwijken van belemmerende afspraken
•  Overheid/politiek: debat over intersectorale mobiliteit (mede) entameren
• Aanpassen wet- en regelgeving
• Detachering en terugkeergarantie mogelijk maken
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Belemmering Mogelijke oplossingen

Loopbaan-
competenties

• Snuffelstages organiseren
• Voorbeeldgedrag tonen
• Loopbaanbegeleiding bieden
• Laten zien waar vertrekkers terechtkomen en hoe het ze vergaat
•  Stimuleren medewerkers door het bieden van netwerk/ingangen buiten de eigen kring
• Opzet van duale leertrajecten
• Implementatie van evc
•  Mobiliteitspaspoort ontwikkelen, of portfolio waarin de waarde toevoeging wordt 

vastgelegd
• Loopbaan/mobiliteitscentrum inschakelen
• Omscholingstraject ontwikkelen
• Opnemen in reguliere (initiële) scholing
•  Vanaf begin loopbaancompetenties verbreden (door scholing maar ook al door stages)
• Netwerken faciliteren
• Implementeren van succesvolle pilots
• Leidinggevende mogelijkheden expliciet laten aanbieden en stimuleren
• Breder opleiden
• Mobiliteit als ‘normale’ praktijk presenteren
• Jobrotation opleggen
•  Competenties die in bestaande functies binnen de sector noodzakelijk zijn en elders 

uitstekend benut kunnen worden, in beeld brengen en de functies benoemen waar je 
deze toe kunt passen

• Aansluiting inventariseren voor beroepsgroep
• Investeren in contacten tussen sectoren gericht op mobiliteit
•  Het actief betrekken van pensioenfondsen om nieuwe andere arrangementen te 

ontwikkelen, waarvoor overigens ook politieke medewerking is vereist (polderen nu 
het nog kan!)

• Nagaan op welke wijze dit zich manifesteert
• Wegnemen van belemmeringen bij wisseling van sector of plaats
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