Informatie voor
werkgevers

Wat is de Dag van de Mobiliteit?

Inspiratie, ideeën en netwerken!
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. 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.
Dag van de Mobiliteit 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.

Medewerkers ontmoeten
medewerkers van een andere
organisatie en ze leren elkaar
beter kennen. Samenwerken en
gebruik maken van elkaars
ervaring, kennis en
mogelijkheden worden hierdoor
een stuk makkelijker. Het geeft
medewerkers de kans om een
ander bedrijf te leren kennen, de
sfeer te proeven en hun netwerk
te vergroten.
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.

Wat levert het op?
•

•

•
•
•
•

Het stimuleert mensen om
nieuwe dingen te proberen en
doelen te stellen. Het maakt
leergierig en nieuwsgierig.
Je medewerkers, die iemand
bij je ontvangen, krijgen
reflectie op hun werk en op de
organisatie. Dit werkt
inspirerend, verfrissend en
maakt trots!
Het helpt medewerkers keuzes
te maken en ideeën op te
doen.
Het geeft zicht op een
mogelijke volgende stap in de
loopbaan.
Het onderwerp Mobiliteit wordt
zichtbaar en bespreekbaar
binnen je organisatie.
Het is een mogelijkheid om je
bedrijf/organisatie in de regio
op de kaart te zetten.

Een blik naar buiten verhoogt het werkplezier!

Inschrijven en deelname
Op www.dagvandemobiliteit kun je je als organisatie
aanmelden. Je stelt werkplekken beschikbaar waar
medewerkers van een andere organisatie mee kunnen
lopen.
Het aantal werkplekken staat in gelijke verhouding tot het
aantal deelnemers dat vanuit je organisatie deelneemt.
Dus als er 10 medewerkers deelnemen, betekent dit dat
er 10 werkplekken door je beschikbaar worden gesteld.

Op www.dagvandemobiliteit.nl kun je je als organisatie
aanmelden voor je regio. Je stelt werkplekken
beschikbaar waar medewerkers van een andere
organisatie mee kunnen lopen.
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Ongeveer een maand voor de Dag van de Mobiliteit is het kiezen van een baan voor één dag mogelijk. Een week
voor de Dag van de Mobiliteit wordt de matching gesloten. Wij adviseren deelnemer en werkplekbegeleider voor
de uitwisseling contact met elkaar te hebben, zodat zij kunnen afstemmen en om verwachtingen te managen.
Heb je goede ervaringen? Deel het op social media of met ons!

Contact en helpdesk
Mocht je vragen hebben of hebben je medewerkers vragen? Neem contact op
met de helpdesk (bereikbaar op ma-, di-, do- en vr-ochtend) op 024-2022093 of
mail naar info@dagvandemobiliteit.nl

De Dag van de Mobiliteit, een ervaring…
Miriam (52) werkt als medisch secretaresse in een ziekenhuis. Ze
oriënteerde zich tijdens de Dag van de Mobiliteit op de functie van
juridisch medewerker bij de rechtbank. "Er gaan dingen veranderen

op mijn werk. Wat precies, weet ik nog niet. Maar een baan voor de
eeuwigheid bestaat niet meer. Daarom kijk ik nu al heel goed rond. Ik
koos voor de rechtbank omdat ik een cursus juridisch
bedrijfsmedewerker volg en daarmee nieuwe terreinen wil verkennen.
Vooral het sociaal recht interesseert me. Ik wil iets kunnen betekenen
voor andere mensen. Kijk, als je zelf niets onderneemt, kom je niet
verder, je moet het zélf doen."

