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Binnen mobiliteitsnetwerken maken gemeenten en andere partners afspraken over 

het overnemen van personeel. Ze wisselen tijdelijk personeel uit en kopen en huren 

samen personeel en opleidingen in. In opdracht van A+O fonds Gemeenten onderzocht 

Policy Productions de kosten en baten van zo’n mobiliteitsnetwerk voor de deelnemende 

gemeenten. Daarbij interviewden zij ook twee hoogleraren: 

Aukje Nauta, bijzonder hoog leraar Employability in Werkrelaties vanwege de Nederlandse 

Stichting voor Psychotechniek (NSvP), verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en 

Luc Sels, decaan van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven.

Door: Aenneli Houkes-Hommes, Policy Productions
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Niet nodig
“Mobiliteit is niet per se nodig om inzetbaar te zijn en 
te blijven”, zegt ook professor Aukje Nauta. “Er zijn ook 
andere wegen waardoor een honkvast iemand prima 
zijn inzetbaarheid op peil kan houden. Ieder jaar een 
opleiding is ook niet nodig. Ontwikkelen gebeurt op 
meer manieren. Denk aan intervisie, boeken lezen of zelf 
cursussen geven: door iemand anders iets te leren, leer 
je zelf ook veel.” Nauta noemt ook job crafting als middel 
om continu te leren. “Door zelf je baan steeds op nieuw 
vorm te geven blijf je voortdurend in ontwikkeling.”

Ook professor Luc Sels, actief voorstander van 
beschermde mobiliteit, geeft aan dat mobiliteit 
om de mobiliteit niet werkt: “Interne mobiliteit kan 
goed uitwerken, maar er moet wel een reden voor 
zijn. Mensen dwingen na vijf jaar te roteren kan tot 
verkeerde beslissingen leiden. Je moet altijd kijken wat 
voor een individu en zijn loopbaan handig is.”

Wanneer werkt mobiliteit wel?
Betekent dit dat mobiliteit niets oplevert? Nee, het kan 
wel degelijk baten hebben. Mobiliteit is immers wel één 
van de manieren om de inzetbaarheid van een werk-
nemer te vergroten. 

Randvoorwaarde voor succes is vrijwilligheid, aldus 
Nauta. “Het moet zelfgekozen mobiliteit zijn die iets 
toevoegt aan je inzetbaarheid. Bij gedwongen mobiliteit 
is dit vaak niet het geval. Laagwaardige mobiliteit 
kenmerkt zich door aanvaarding van werk dat men 
eigenlijk liever niet wil en waar men weinig van leert. 
Drie weken een geestdodend baantje afgewisseld met 
werkloosheid brengt je niet veel verder. Je leert vooral 
van je werk als je autonomie hebt en uitgedaagd wordt.”

Sels noemt als belangrijke randvoorwaarden dat 
mobiliteit “geïnformeerd, voorbereid en ondersteund  

Nieuwe competenties
Het werk van de gemeenteambtenaar is snel aan het 
veranderen. In veel gemeenten verandert de  ambtenaar 
van expert naar aanjager van de capaciteiten die al 
aan wezig zijn in de samenleving. Dat betekent dat 
de eisen die aan ambtenaren worden gesteld ook 
 veranderen. Daardoor is het meer dan ooit nodig dat 
deze zich blijven ontwikkelen.

Kunnen de door gemeenten geïnitieerde mobiliteits-
netwerken wellicht bijdragen aan deze ontwikkeling? 
Arbeidsmobiliteit wordt vaak gezien als (wonder)middel 
om de inzetbaarheid van medewerkers te verhogen. 
Deze heilzame werking blijkt niet uit weten schappelijk 
onderzoek. Zo blijkt dat werknemers in landen waarin 
werknemers regelmatig van baan wisselen geen 
hogere productiviteit hebben dan werknemers in 
landen waarin de meeste mensen langdurig trouw 
zijn aan hun werkgevers. Uit Nederlands onderzoek 
blijkt dat werknemers die trouw zijn aan hun werk-
gever precies evenveel kans hebben om ontslagen te 
worden als mensen die regelmatig vrijwillig van baan 
 veranderen. En als ze toch werkloos worden, hebben ze 
even snel weer een baan.
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moet worden. Ook moet het in het beleid passen en 
dien je als organisatie goed te blijven volgen wat de 
effecten zijn van je beleid. Stimuleer de mobiliteit 
lichtvoetig met wat advies en sturing rondom de 
loop  baan (waarop kun je realistisch solliciteren, op 
welke manier via  opleidingen etc. kun je daar komen). 
Als interne  mobiliteit te sterk wordt bevorderd en veel 
mensen gaan solliciteren, levert dat ook veel afgewezen 
werknemers op.”

Kostenvoordelen
Ook heeft het gebruik maken van elkaars talenten 
kostenvoordelen: het scheelt gemeenten inhuur van 
dure externen. Ook het gezamenlijk inhuren van 
personeel, een gezamenlijke inhuurmarktplaats en het 
gezamenlijk inkopen van opleidingen kunnen kosten-
voordelen opleveren. Kwantumkorting en marktmacht 
zorgen in die gevallen voor interessante kosten-
voordelen voor de deelnemende gemeenten.

Professor Luc Sels noemt nog een ander voordeel van 
mobiliteitsnetwerken van gemeenten. Ze bevorderen en 
intensiveren de samenwerking tussen de gemeenten. 
Dit geldt ook voor de interne mobiliteit tussen  afdelingen 
van gemeenten. “Als er mobiliteit is, ontstaat gemakke-
lijker samenwerking.”

Hoe te organiseren
“Voor het flexibel houden van medewerkers is het ook 
nodig om horizontale mobiliteit aantrekkelijk te maken”, 
geeft Luc Sels aan. Vanwege de huidige belonings-
systematiek zijn medewerkers vooral geïnteresseerd in 
verticale mobiliteit. De lonen zouden meer gebaseerd 
moeten zijn op competenties.
“Daarnaast is het erg belangrijk om een nieuwe baan 
te zoeken volgens de dakpanconstructie waarbij er 
significante overlap is tussen de oude en de nieuwe 
baan. Beginnen in een hele nieuwe functie in een totaal 
ander vakgebied zorgt voor (te) veel kennisverlies”, 
geeft Luc Sels aan.

Nauta noemt een valkuil voor de netwerken. “Als het 
netwerk te dichtgeregeld is, kan het buitenstaanders 
buitensluiten. Gemeenten die enkel onderling rouleren 
missen de link met de buitenwereld en missen daar-
door frisse wind.” Zij ziet daarom meer heil in een 
netwerk dat ook open staat voor andere publieke en 
private organisaties.

Sels beaamt dit. “Een voordeel van voorrangsregels is 
dat ze intern meer nieuwe baanopeningen scheppen en 
er meer roulatie komt. Maar trap niet in de val van de 
inteelt. Uiteindelijk moet een bedrijf de best beschik-
bare kandidaat in kunnen zetten.”

Tot slot
Wat zou u de netwerken tot slot willen meegeven, 
vroegen we beide hoogleraren: 
Nauta: “Zorg dat mensen in het netwerk elkaar kennen. 
Organiseer bijeenkomsten, workshops, lezingen zodat 
men elkaar regelmatig ontmoet. Mobiliteit en onder-
linge uitwisseling van personeel is een kwestie van 
geven en nemen, van wederkerigheid, en dat werkt het 
best als mensen elkaar kennen.”
Sels: “Start en hou vol. Geef niet te snel op. Zorg dat je 
mensen bijstaat in hun keuzes en loopbaan. Daarmee 
creëer je draagvlak.” <

Luc Sels

“Zorg 
dat je mensen bijstaat in hun 

keuzes en loopbaan. 
Daarmee 
creëer je 

draagvlak”




