WAT IS DE DAG VAN DE MOBILITEIT

Diverse organisaties en bedrijven openen op de Dag van de Mobiliteit één dag hun deuren.
Medewerkers krijgen de mogelijkheid om één dag bij een andere organisatie aan de slag te
gaan. Hierdoor wordt het onderwerp arbeidsmobiliteit concreet en tastbaar voor organisaties,
bedrijven én medewerkers.
Beweging - Dag van de Mobiliteit brengt mensen in beweging. Beweging draagt bij aan de
ontwikkeling van mensen. Het is een prachtige mogelijkheid om eens een kijkje in de keuken
van een andere organisatie te nemen en kennis te maken met een andere werkplek. Het
haalt koudwatervrees weg om buiten de eigen (veilige) organisatie te kijken, het prikkelt,
roept vragen op, verrast, helpt keuzes te maken en ideeën op te doen. Kortom: een dag
meelopen bij een andere organisatie levert meer op dan alleen een gesprek.
Verbinding - Dag van de Mobiliteit verbindt de deelnemende organisaties. De
contactpersonen en de medewerkers ontmoeten elkaar en leren elkaar beter kennen.
Zij werken samen om de Dag van de Mobiliteit tot een succes te maken. De organisaties
weten elkaar hierdoor beter te vinden en het netwerk van de medewerker wordt vergroot.
Samenwerken, uitwisselen en gebruik maken van elkaars ervaring, kennis en mogelijkheden
worden hierdoor een stuk makkelijker.
PR - Dag van de Mobiliteit zet mobiliteit op de kaart. Zowel binnen de organisaties als
daarbuiten. Door medewerkers voor één dag buiten de grenzen van de organisatie te laten
kijken, wordt het onderwerp mobiliteit zichtbaar. De interne PR over mobiliteit draagt bij aan
een cultuur, waarin beweging van medewerkers een onderwerp van gesprek is. De externe
PR (zoals op social media en in dagbladen/streekbladen) zorgt ervoor dat de deelnemende
organisaties hun visie op mobiliteit uitdragen.
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VOOR WIE IS DE DAG VAN DE MOBILITEIT BEDOELD

Dag van de Mobiliteit is bedoeld voor alle medewerkers, van directeur tot administratief
medewerker en van monteur tot beleidsmedewerker. Als onderdeel van een loopbaan- of
persoonlijk ontwikkeltraject; van een re-integratietraject; of om inspiratie en nieuwe ideeën op
te doen.
Dag van de Mobiliteit:
➢ Is een prachtige mogelijkheid om de medewerkers in beweging te brengen –
‘een eerste blik naar buiten’.
➢ Geeft een medewerker de kans om een ander bedrijf te leren kennen, de sfeer op te
snuiven en het netwerk te vergroten.
➢ Haalt ‘koudwatervrees’ weg om buiten de eigen (veilige) organisatie/afdeling te kijken.

WAT LEVERT HET OP

➢ Goed werkgeverschap, werken aan duurzame inzetbaarheid en mobiliteit. Dit is
aantrekkelijk voor (toekomstige) medewerkers
➢ Het is een mogelijkheid om het bedrijf/organisatie in de regio op de kaart te zetten.
➢ Het vergroot de verbinding tussen werkgevers. Organisaties en bedrijven weten elkaar
beter te vinden.
➢ Het onderwerp ‘mobiliteit’ wordt zichtbaar en bespreekbaar binnen de organisatie.
➢ Het helpt de medewerker keuzes te maken en ideeën op te doen.
➢ Het stimuleert de medewerker om nieuwe dingen uit te proberen en nieuwe doelen te
stellen. Het maakt de medewerker leergierig.
➢ Het geeft de medewerker meer zicht op een mogelijke volgende stap in de loopbaan.
➢ Het is voor de medewerker inspirerend en verfrissend om een collega uit een ander
bedrijf op bezoek te krijgen.

WAT ZIJN DE KOSTEN

Deelname aan Dag van de Mobiliteit is gratis voor leden van DNA Gelderland en
DNA Noord-Brabant.
Voor niet-leden bedragen de kosten voor deelname aan Dag van de Mobiliteit € 195,-per organisatie, exclusief BTW. Dit zijn administratiekosten en kosten voor gebruik van het
systeem. Daarnaast gelden de volgende tarieven:
Aantal matches

Prijs per match

1 tot 9
€ 125
10 tot 24
€ 110
25 tot 49
€ 90
> 50
€ 75
* alle genoemde prijzen zijn excl. BTW

Kosten
Minimum
€ 125
€ 1100
€ 2250

Maximum
€ 1125
€ 2640
€ 4410
€ 3500 >

HOE WERKT HET, DE DAG VAN DE MOBILITEIT

De organisatie stelt werkplekken beschikbaar waar medewerkers van een andere organisatie
een dag kunnen meelopen. Het aantal werkplekken staat in gelijke verhouding tot het aantal
medewerkers dat deelneemt. Dus als er 10 medewerkers gaan deelnemen, betekent dit dat
er 10 werkplekken beschikbaar worden gesteld. Dit is om ervoor te zorgen dat er voldoende
werkplekken zijn voor alle medewerkers. Dag van de Mobiliteit wordt digitaal ondersteund –
www.dagvandemobiliteit.nl. Hieronder volgt een beschrijving van de stappen.
STAP 1
Organisaties en bedrijven kunnen zich aanmelden via de website www.dagvandemobiliteit.nl.
Bij de aanmelding worden de bedrijfsgegevens ingevuld, de contactpersoon en het maximaal
aantal matches dat de organisatie wil realiseren.
STAP 2
Na de aanmelding kunnen de werkplekken en de werkplekbegeleiders worden ingevoerd
door de bedrijfsbeheerder van het systeem. De werkplekbegeleiders kunnen ook zelf de
aangeboden werkplek opvoeren. De omschrijving van de werkplek is belangrijke informatie
voor de medewerker. Op basis hiervan maakt de medewerker namelijk een keuze.
STAP 3
De medewerkers kunnen zich aanmelden via www.dagvandemobiliteit.nl.
Aangemelde werkplekken zijn zichtbaar op de website. Vanaf een bepaalde datum
(= openstellen van matchen) kan de medewerker een keuze maken voor een werkplek waar
hij/zij een dag mee wil lopen.
STAP 4
De dag zelf. De medewerker weet waar, bij wie en hoe laat hij/zij zich moet melden door de
werkplekinformatie, die beschikbaar is via www.dagvandemobiliteit.nl. Het is aan te raden
om van tevoren een programma te maken voor de bezoekende medewerker. Hiervoor zijn
voorbeelden beschikbaar op de website bij het menu ‘Informatie’.
STAP 5
Op de Dag van de Mobiliteit is er een feestelijke afsluiting voor alle medewerkers,
begeleiders van de werkplekken en de projectleiders van de deelnemende organisaties.
Tevens is dit een mooi netwerkmoment om verder kennis te maken met een groot aantal
bedrijven en organisaties in de regio. Aanmelden voor de borrel kan via
info@dagvandemobiliteit.nl.

VOOR MEER INFORMATIE

Helpdesk Dag van de Mobiliteit – 024-2022092 – info@dagvandemobiliteit.nl
De Nieuwe Arbeid – Javastraat 68 – 6524 MG Nijmegen
www.dagvandemobiliteit.nl

