TIPS BEGELEIDING

GRATIS VOOR LEDEN

Leg vooraf contact, zodat de deelnemer
weet waar en hoe laat er gemeld moet
worden en om eventuele verwachtingen
te bespreken.

Voor leden van DNA Gelderland en
DNA Noord-Brabant is de deelname
aan de Dag van de Mobiliteit gratis.

Zorg dat je een interessant programma
hebt voor de deelnemer. Laat ze ervaren!

Voor niet-leden zijn er kosten aan
verbonden. Neem contact op met het
team van de Dag van de Mobiliteit.

10 november 2022

Informeer je collega's op de afdeling
over de komst van de deelnemer en
betrek hen erbij. Wellicht kunnen zij ook
een bijdrage leveren?
Misschien is er een interessant overleg
of een gebeurtenis waar de deelnemer
bij aanwezig kan zijn?
Denk ook aan eventuele badges,
geheimhoudingsverklaring, werkkleding
enzovoorts. Geef je gast een warm
welkom.
Bespreek aan het eind van de dag hoe de
dag is beleefd.
Geniet van de Dag van de Mobiliteit!

HELPDESK
Vragen over de Dag van de Mobiliteit?
Hulp nodig met het systeem?
Neem contact op!
Team Dag van de Mobiliteit
www.dagvandemobiliteit.nl
info@dagvandemobiliteit.nl
024 - 20 22 092

TIPS EN INFORMATIE
ORGANISATIE

ERVAAR - LEER - ONTMOET

VOOR WIE

Organisaties openen
op de Dag van de
Mobiliteit één dag
hun deuren.

Iedereen kan meedoen! Van directeur
tot administratief medewerker, van
monteur tot beleidsmedewerker.

Voor één dag kun je
bij een andere
organisatie
meelopen.

De organisatie meldt zich aan via
www.dagvandemobiliteit.nl, daarna
kunnen de medewerkers zichzelf
inschrijven.

HEDEN

Organisaties melden zich aan
en voeren werkplekken op.
Deelnemers schrijven
zichzelf in.
Maak iedere editie een nieuw account
aan op onze website.

10 OKTOBER

VOOR ORGANISATIES:
biedt het goed werkgeverschap en wordt
werken aan duurzame inzetbaarheid
getoond. Dit is aantrekkelijk voor
(toekomstige) medewerkers;
wordt het onderwerp ‘regie op je
loopbaan’ zichtbaar en bespreekbaar
binnen de organisatie;
is het een mogelijkheid om zich in de regio
op de kaart te zetten;
vergroot het de verbinding met andere
werkgevers. Organisaties weten elkaar
beter te vinden;
geeft het handvatten hoe de Dag van de
Mobiliteit geïntegreerd kan worden in
HRM-beleid.

PLANNING 2022
GELDERLAND &
NOORD-BRABANT

SPELREGELS
De organisatie stelt werkplekken
beschikbaar waar medewerkers van
een andere organisatie een dag kunnen
meelopen.
Zijn er niet direct werkplekken, maar
wil je deelnemers wel een kans geven?
Denk dan bijvoorbeeld aan een
kennismakingsdag of training binnen je
organisatie als ‘werkplek’.

Matching gaat open om
10.00 uur. Voer eventueel
extra werkplekken op.

3 NOVEMBER

Matching sluit om
15.00 uur. Neem contact op
met de kandidaat die bij je
komt.

10 NOVEMBER
Dag van de Mobiliteit

