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Voorwoord 

Voor u ligt mijn scriptie, waarin ik me verdiept heb in de factoren die van invloed zijn op de externe 

mobiliteit van medewerkers bij WSD. Een scriptie die mijn aandacht de afgelopen zes maanden 

opgeslokt heeft. Ik kijk uit naar het moment waarop ik niet meer elke dag hoef na te denken over de 

vraag of bepaalde dingen toch anders genoteerd moeten worden, of bij de vraag of de conclusies die 

ik trek de juiste zijn. Ik kan wel zeggen dat het schrijven van mijn scriptie, los van wat 

opstartproblemen en wat inspiratieloze momenten, redelijk soepel is verlopen. Na de verhalen van 

oud-studenten en waarschuwingen van eerdere docenten was ik toch een beetje huiverig voor de 

scriptietijd. Al met al is het me erg mee gevallen. Natuurlijk, het is een drukke tijd. Natuurlijk, je denkt 

alleen maar aan je scriptie. Maar het levert ook weer leuke discussies op. En daarnaast is het leuk om 

te zien dat ook andere mensen in je omgeving het interessant vinden om te horen wat er in je scriptie 

naar voren komt. Pas op het moment dat ik bezig was met de afronding van mijn scriptie, het moment 

waarop ik bijvoorbeeld begon aan het schrijven van mijn voorwoord, ging het mis. Ik keek zó uit naar 

het feit dat ik waarschijnlijk een week later van mijn scriptie verlost zou zijn en toen.. toen kreeg ik een 

blinde darmontsteking. De eerste keer in zes maanden kon ik meerdere dagen niet aan mijn scriptie 

werken en dat vindt een streber als ik niet prettig. Gelukkig stonden mijn lieve ouders, broer en vriend 

voor me klaar en hebben zij me zoveel mogelijk geholpen om de rust te nemen die ik nodig had. Ik wil 

ze hier dan ook ontzettend voor bedanken! Hierbij wil ik mijn broer nog even extra bedanken, omdat 

hij bereid was met me mee te denken op momenten dat ik vast liep bij het schrijven van mijn scriptie. 

 

Dit zijn echter niet de enige mensen die ik wil bedanken. Ik wil mijn medestudenten Anne, Dorien, 

Floor, Jonathan, Kim en Tim bedanken voor hun feedback tijdens bijeenkomsten en voor de motivatie 

die ze mij gaven om een uitdaging aan te gaan. Zij hebben mij namelijk gestimuleerd om niet voor de 

veilige weg te gaan, waarvoor ik ze dankbaar ben. Daarnaast wil ik mijn respondenten bedanken. 16 

medewerkers van WSD zijn bereid geweest om mee te werken aan dit onderzoek en ik wil hen 

danken voor hun openheid en flexibiliteit. Ook wil ik de managementassistente van WSD bedanken 

voor haar hulp bij het inplannen van de interviews. Dankzij haar hulp was het mogelijk om al mijn 

interviews in een kort tijdsbestek te plannen. Veel dank gaat ook uit naar Rob Vorstenbosch, mijn 

begeleider van WSD. Samen met Rob is bekeken wat een interessant onderzoek voor WSD zou zijn 

en ik wil hem bedanken voor zijn kritische blik en de ruimte die hij mij gaf om ook zelf keuzes te 

maken. Daarnaast heeft Rob een ontmoeting georganiseerd met Ad van de Staaij, met als doel van 

buitenaf kritisch te kijken naar het onderzoek. Ik wil daarom ook Ad bedanken voor zijn tijd en inbreng. 

Tot slot zijn er verschillende docenten van de universiteit die ik wil bedanken. Ik wil Ellen van Wijk 

bedanken voor de opfrissing met betrekking tot kwalitatief onderzoek en Peter Leisink voor zijn 

feedback tijdens de presentaties die wij gaven op 6 juni. Tot slot gaat heel veel dank uit naar mijn 

begeleider vanuit de universiteit, Rik van Berkel. Dank voor je snelle, concrete en kritische feedback!  

 

Marloes van den Heuvel 
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Samenvatting 

Dit rapport geeft de resultaten weer van een onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op de 

externe mobiliteit van medewerkers bij WSD. WSD is een Sociale Werkvoorziening (SW) welke door 

veranderingen in de omgeving genoodzaakt is om een krimp in het personeelsbestand te 

verwezenlijken. De organisatie krijgt namelijk minder subsidies en wanneer de Wet Werken naar 

Vermogen (Wwnv) ingevoerd wordt, zal de doelgroep van WSD kleiner worden. Met het oog op deze 

ontwikkelingen wil de organisatie uitstroom van het ambtelijk personeel bevorderen. De organisatie wil 

daarom inzicht krijgen in de factoren die volgens medewerkers van WSD van invloed zijn op de eigen 

externe mobiliteit. De volgende vraagstelling staat dan ook centraal: “Wat zien de medewerkers van 

WSD als belangrijke factoren van invloed op de eigen externe mobiliteit?” 

 

Externe mobiliteit wordt hierbij gezien als het actief bewegen van medewerkers buiten de eigen 

organisatie. Hierbij richt dit onderzoek zich op de vrijwillige externe mobiliteit, waarbij de beslissing om 

mobiel te worden bij de werknemer ligt. In de context van dit onderzoek is echter geen sprake van 

volledige vrijwillige externe mobiliteit, aangezien deze mobiliteit voor de organisatie noodzakelijk is om 

een personeelskrimp te verwezenlijken.  

 

Met behulp van een kwalitatieve dataverzameling, waarbij gebruik is gemaakt van half gestructureerde 

interviews is er antwoord gegeven op de onderzoeksvraag. Uit het onderzoek is gebleken dat weinig 

medewerkers van WSD concrete stappen ondernemen om extern mobiel te worden. Waar het gaat 

om de mate van gerichtheid op externe mobiliteit kunnen drie groepen onderscheiden worden: 

medewerkers die totaal niet bezig zijn met externe mobiliteit, medewerkers die in de toekomst nog 

mobiel gaan worden en medewerkers die zich al aan het oriënteren zijn op externe mobiliteit.  

 

Het hebben van ambities wordt beschouwd als de belangrijkste factor waarom mensen nog extern 

mobiel willen worden. Ook toekomstige baanonzekerheid leidt ertoe dat medewerkers meer bereid zijn 

om extern mobiel te worden. Aan de andere kant zijn het hebben van kinderen, het hebben van een 

vast contract en een grote mate van baantevredenheid de belangrijkste remmende factoren wanneer 

het gaat om de bereidheid tot externe mobiliteit. Waar het gaat om het vermogen tot externe mobiliteit 

blijken leeftijd en de lengte van het dienstverband de belangrijkste remmende factoren te zijn. Aan de 

andere kant zou een grotere mobiliteitsgeschiedenis en het volgen van opleidingen er juist toe leiden 

dat het vermogen tot externe mobiliteit vergroot wordt. Uit de interviews is gebleken dat de inzet van 

POP-gesprekken en detacheringen ertoe kan leiden dat medewerkers meer bereid zijn om extern 

mobiel te worden. Daarnaast wordt benadrukt dat het belangrijk is dat de organisatie duidelijk naar 

medewerkers communiceert in hoeverre zij te maken krijgen met toekomstige baanonzekerheid. Tot 

slot kan de organisatie door middel van het gebruik van eigen netwerken, het bieden van 

ondersteuning bij het zoeken naar een nieuwe werkplek en het inzichtelijk maken van 

arbeidsmarktalternatieven medewerkers helpen de stap te zetten richting externe mobiliteit. 
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Inleiding 

De afgelopen decennia wordt de omgeving van organisaties gekenmerkt door veranderingen. De 

context waarbinnen organisaties tegenwoordig moeten opereren is in grote mate onzeker, complex en 

dynamisch (Collier & Esteban, 2007). Met name organisaties in de publieke sector zijn onderworpen 

aan strengere financiële eisen, een grotere concurrentie en een grotere aandacht voor de prestaties 

van de organisatie. Dit heeft ertoe geleid dat publieke organisaties steeds kritischer moeten kijken 

naar het beleid en met name ook naar het HR-beleid dat gevoerd wordt (Gould-Williams, 2003). De 

complexe omgeving heeft ertoe geleid dat een vergroting van de flexibiliteit in organisaties 

noodzakelijk is. Organisaties moeten steeds meer flexibel om kunnen gaan met de inzet van arbeid en 

aanpassingsvermogen is één van de belangrijkste kenmerken waaraan een organisatie tegenwoordig 

moet voldoen (Sluis, Vinkenburg, & van der Velde, 2001). Het begrip externe mobiliteit heeft daarom 

veel terrein gewonnen de afgelopen jaren.  

 

De komst van kabinet-Rutte heeft veel stof doen opwaaien in verschillende publieke organisaties, zo 

ook in de Sociale Werkvoorzieningen (SW-bedrijven) die Nederland kent. Het kabinet heeft namelijk 

het plan om vanaf januari 2013 de Wet Werken naar vermogen (Wwnv) in te voeren. Mensen die 

kunnen werken en op dit moment nog een beroep zouden doen op bijvoorbeeld de wet Sociale 

Werkvoorziening (Wsw), vallen vanaf januari 2013 onder de Wwnv (Rijksoverheid.nl, 2011). Gevolg 

hiervan is dat de SW-bedrijven alleen nog maar opengesteld zullen worden voor mensen die alleen in 

een beschutte omgeving kunnen werken (Rijksoverheid.nl2, 2011). Dit betekent dat de doelgroep van 

SW-bedrijven veel kleiner wordt wanneer deze wet ingevoerd wordt. Ook WSD, een SW-bedrijf dat 

wordt bestuurd door elf gemeenten in Noord Brabant, wordt genoodzaakt om de komende jaren 

bezuinigingen van nog onbekende omvang door te voeren. Om deze bezuinigingen te kunnen 

verwezenlijken, zal er een krimp in het bestaande personeelbestand plaats moeten vinden. Daarnaast 

zou de invoering van de Wwnv ertoe leiden dat de doelgroep van WSD kleiner wordt, waardoor de 

gehele organisatie mogelijk een krimp zal moeten doormaken. Dit betekent dat het personeelsbestand 

van de organisatie de komende jaren met een nog onbekend percentage zal moeten krimpen. 

Hiermee wordt gedoeld op een krimp in het ambtelijk personeel van deze organisatie. Al het personeel 

dat niet tot de SW-doelgroep behoort valt onder het ambtelijk personeel. Deze ontwikkelingen zijn de 

aanleiding voor dit onderzoek. 

 

Om in te spelen op de veranderingen die plaatsvinden in het domein van de SW-bedrijven heeft WSD 

vanaf april dit jaar al een nieuwe structuur ingezet, welke nader toegelicht zal worden in hoofdstuk 1. 

Deze nieuwe structuur heeft geleid tot een kleine uitstroom, maar dit zal niet genoeg zijn wanneer de 

plannen van kabinet-Rutte werkelijkheid worden. De bezuinigingen en de onzekerheden waar WSD 

mee te maken heeft, leiden ertoe dat het belangrijk is dat de organisatie meer flexibel wordt, met 

name op het gebied van de inzet van arbeid. Het is voor WSD nog onduidelijk hoeveel mensen er 

uiteindelijk moeten uitstromen en een deel van de gewenste uitstroom kan mogelijk verwezenlijkt 

worden door middel van natuurlijke uitstroom. De organisatie houdt er echter rekening mee dat de 

plannen van kabinet-Rutte ongunstig zullen uitpakken voor de organisatie. Met het oog op de 
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aanstaande bezuinigingen wil de organisatie zich dan ook richten op de externe mobiliteit van de 

medewerkers. Op dit moment heeft WSD het idee dat medewerkers weinig extern mobiel zijn. De 

organisatie biedt de medewerkers de mogelijkheid zich met behulp van opleiding verder te 

ontwikkelen, maar dit leidt vooralsnog niet tot het vrijwillige vertrek van medewerkers. De organisatie 

wil daarom achterhalen hoe medewerkers de eigen externe mobiliteit ervaren en welke factoren van 

invloed zijn op de externe mobiliteit. Dit is dan ook het doel van dit onderzoek. Zoals zojuist is 

aangegeven richt dit onderzoek zich alleen op het ambtelijk personeel van de organisatie. De 

organisatie maakt hierbij zelf een onderscheid tussen ambtelijk en ambtelijk volgend personeel, 

waarbij het enige verschil is dat ambtelijk volgend personeel geen wachtgeldregeling kent. Wanneer er 

gesproken wordt over de medewerkers van WSD, wordt dan ook gedoeld op dit ambtelijk en ambtelijk 

volgend personeel. De doelgroep, de mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, wordt dus 

niet onderzocht. 

 

De doelstelling van dit onderzoek wordt als volgt geformuleerd:  

Inzicht krijgen in de factoren die volgens de medewerkers van WSD van invloed zijn op de eigen 

externe mobiliteit. 

 

De volgende vraagstelling zal daarom centraal staan:  

Wat zien de medewerkers van WSD als belangrijke factoren van invloed op de eigen externe 

mobiliteit? 

 

Mobiliteit is geen onbekend begrip in de wetenschappelijke literatuur. Na een inventarisatie van de 

wetenschappelijke literatuur is echter gebleken dat deze literatuur zich vooral richt op het niet 

gewenste vrijwillige vertrek van medewerkers (Donnelly & Quirin, 2006) of op de bevordering van de 

inzetbaarheid van medewerkers (Van Dam, 2004). Er zijn slechts weinig onderzoeken welke zich 

alleen richten op de factoren die van invloed zijn op de mate van externe mobiliteit in een organisatie 

waar een personeelskrimp verwezenlijkt dient te worden. 

 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, wordt eerst door middel van een 

literatuuronderzoek het begrip externe mobiliteit gedefinieerd en meer toegelicht. Vervolgens wordt 

een uiteenzetting gegeven van factoren die volgens eerdere onderzoeken van invloed zijn op de 

externe mobiliteit van medewerkers.   

Vervolgens zal de centrale vraagstelling kwalitatief onderzocht worden door antwoord te geven op de 

volgende vragen: Hoe zien medewerkers van WSD de eigen externe mobiliteit? Wat zien 

medewerkers van WSD als belangrijke factoren die invloed hebben op de externe mobiliteit? En welke 

HR-instrumenten kunnen worden ingezet om de externe mobiliteit van medewerkers te bevorderen? 
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Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie 

Organisatorische relevantie is de aanleiding geweest voor dit onderzoek. Het onderzoek levert echter 

ook een toegevoegde waarde voor de wetenschap en maatschappij. De onderzoeksorganisatie wil 

namelijk door middel van natuurlijke en vrijwillige uitstroom de personeelskrimp die nodig is 

verwezenlijken. Indien de vrijwillige uitstroom achterblijft, zal de onderzoeksorganisatie in de toekomst 

meer medewerkers moeten ontslaan. Dit ontslag zou grote gevolgen hebben voor de medewerkers. 

Wanneer zij zich niet inzetten om de eigen externe mobiliteit te verhogen, zullen zij mogelijk ontslagen 

worden en zullen zij op korte termijn een nieuwe baan moeten vinden. Door het heft in eigen handen 

te nemen en zich bezig te houden met de eigen externe mobiliteit, kunnen medewerkers dit ontslag 

voorkomen. Dit is niet alleen belangrijk voor de individuele werknemers, maar ook voor de 

maatschappij. De maatschappij is er namelijk bij gebaat wanneer medewerkers het heft in eigen 

handen houden wanneer het gaat om de eigen externe mobiliteit, omdat medewerkers in dat geval 

waarschijnlijk niet zonder baan komen te zitten.  Deze werknemers zullen dan  dus geen beroep 

hoeven te doen op een werkloosheidsuitkering. Daarnaast is een onderzoek naar dit onderwerp 

interessant omdat het met het oog op de krappe en vergrijzende arbeidsmarkt belangrijk is om de 

juiste mensen op de juiste plaats te krijgen. Externe mobiliteit kan dan ook zowel voor de organisatie 

als voor de werknemers tot positieve gevolgen leiden. Een onderzoek naar de factoren die van invloed 

zijn op de externe mobiliteit van medewerkers, is dus belangrijk met het oog op de maatschappij. 

 

Ondanks de praktijkgerichtheid van dit onderzoek, dienen de resultaten uit dit onderzoek ook een 

wetenschappelijk belang. Er is op wetenschappelijk gebied al veel onderzoek gedaan naar externe 

mobiliteit, vaak uitstroom genoemd. Hieruit zijn al verschillende verklarende factoren geformuleerd. 

Deze factoren richten zich vaak op persoonlijke kenmerken en begrippen als baantevredenheid, 

betrokkenheid, enzovoort. Omdat dit onderzoek een kwalitatieve opzet kent, wordt er getracht nieuwe 

verklarende factoren te achterhalen die mogelijk van invloed kunnen zijn op de externe mobiliteit van 

medewerkers. De factoren die in dit onderzoek gevonden worden, zouden in een vervolgonderzoek 

kwantitatief getest kunnen worden. Daarnaast vindt dit onderzoek plaats in een organisatie waarin 

bezuinigingen plaats dienen te vinden. Door middel van dit onderzoek kan dus meer kennis worden 

verworven over de factoren die een rol spelen tijdens bezuinigingen.  
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1. De Organisatie 

WSD is een SW-bedrijf dat bestuurd wordt door elf gemeenten in Noord Brabant en begeleidt mensen 

met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar zo regulier mogelijk werk. WSD heeft ongeveer 200 

medewerkers in ambtelijke dienst, welke zich samen inzetten voor de re-integratie van ruim 2500 

mensen. De organisatie kan, los van zijn verantwoordelijkheid tegenover de gemeenten, zelfstandig 

opereren. WSD geeft aan dat de maatschappelijke context waarin zij opereert in een steeds sneller 

tempo verandert.  

 

WSD moet als organisatie dus steeds sneller inspelen op de sterk veranderende eisen die zij krijgen 

vanuit de omgeving. Daarnaast moet de organisatie, met het oog op de bezuinigingen die 

doorgevoerd moeten worden, steeds effectiever en efficiënter gaan werken. Naar aanleiding van deze 

ontwikkelingen is het doel van WSD veranderd van het aanbieden van aangepast werk naar 

mensontwikkeling, waarbij men tot doel heeft mensen zo regulier mogelijk te laten werken. Om dit 

nieuwe doel te kunnen verwezenlijken is er een verandering aangebracht in de topstructuur van de 

organisatie. In de oude structuur was er sprake van vier naast elkaar opererende bedrijven. Het idee 

hierachter was dat de werksoorten van afzonderlijke divisies sterk van elkaar verschillen en dat deze 

daarom naast elkaar moeten opereren. De onderlinge afhankelijkheid tussen de divisies is echter 

toegenomen, waardoor het onderscheid tussen de vier divisies vervaagd is. WSD heeft daarom 

besloten een nieuwe structuur te ontwikkelen, waarin de organisatie twee divisies kent.  De oude en 

nieuwe topstructuur zijn te vinden in bijlage I. Met behulp van deze wijziging verwacht WSD 

doelgerichter te kunnen werken aan de mensontwikkeling van de doelgroep. Naar aanleiding van 

deze structuurwijzing is het aantal leidinggevende functies gedaald met 7 fte en binnen een jaar zullen 

nog 2 leidinggevende posities komen te vervallen. Deze daling in fte geeft echter nog niet voldoende 

flexibiliteit om in te kunnen spelen op de komende veranderingen; er zal een grotere krimp in het 

personeelsbestand verwezenlijkt moeten worden. Deze noodzakelijke personeelskrimpen leiden ertoe 

dat veel medewerkers van het ambtelijk personeel zich moeten beraden over hun arbeidstoekomst, 

zowel binnen als buiten de organisatie (Wit, Breukelen, & Gagliardi, 1993). 

 

In de organisatie is er de afgelopen jaren dan ook meer aandacht gekomen voor bijvoorbeeld 

loopbaanplanning en mobiliteit. Zo heeft de organisatie een WSD Academie opgericht; een 

overkoepelend opleidingsprogramma voor alle WSD-medewerkers. Deze academie is zowel 

toegankelijk voor de medewerkers met een SW-indicatie (de doelgroep), als voor het ambtelijk 

personeel van de organisatie. De academie is samen met externe opleidingsinstituten opgezet en 

wordt in samenwerking met deze externe instituten uitgevoerd. Met behulp van deze academie hoopt 

de organisatie zowel de interne als de externe mobiliteit van medewerkers te verhogen. De totale 

uitstroom van het ambtelijk personeel van de organisatie ligt op minder dan 5%, wat niet voldoende is 

om in te kunnen spelen op de bezuinigingen die doorgevoerd moeten worden door plannen van het 

Kabinet.  

 

Meer informatie over de publieke dimensie van WSD is te vinden in bijlage II. 
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2. Theoretisch kader 

 

Voordat er ingegaan wordt op de dataverzameling van dit onderzoek, dient eerst duidelijk te worden 

wat er in de bestaande literatuur al is geschreven over de factoren die van invloed kunnen zijn op 

externe mobiliteit en de instrumenten die ingezet kunnen worden om deze mobiliteit te verhogen. Om 

een duidelijk beeld te geven van de begrippen die een rol spelen in dit onderzoek, wordt eerst het 

kernbegrip van dit onderzoek gedefinieerd, namelijk mobiliteit. Vervolgens wordt door middel van een 

verkenning van de bestaande literatuur uiteen gezet welke factoren volgens eerdere onderzoekers 

van belang zijn. Tot slot is er een verkenning gemaakt van HR-instrumenten die ingezet kunnen 

worden om de externe mobiliteit te verhogen. De uitkomsten van deze literatuurstudie zijn leidend 

geweest bij het opstellen van de topiclijst en hebben daarmee richting gegeven aan de 

dataverzameling van dit onderzoek.  

 

2.1 Definiëring mobiliteit 

Mobiliteit kent verschillende verschijningsvormen. Voordat gekeken kan worden naar de factoren die 

van invloed zijn op mobiliteit, dient daarom eerst duidelijk te zijn wat er in dit onderzoek precies 

verstaan wordt onder mobiliteit.  

 

De laatste decennia hebben organisaties steeds meer interesse gekregen in het begrip mobiliteit. Er is 

sprake van vergaande ontwikkelingen, waarbij organisaties steeds meer te maken krijgen met 

concurrentie en veranderingen in de markt (Boxall & Purcell, 2008). Daarnaast hebben organisaties uit 

de private en publieke sector de laatste jaren meer te maken gekregen met een noodzaak tot een 

personeelskrimp (Ott & Dicke, 2001). Ook dit heeft ertoe geleid dat het begrip mobiliteit meer naar de 

voorgrond is gekomen. Mobiliteit is dus een begrip dat de afgelopen jaren veel terrein heeft 

gewonnen.  

 

In de wetenschappelijke literatuur is dan ook veel geschreven over het begrip mobiliteit. Mobiliteit 

zorgt ervoor dat medewerkers actief gaan bewegen binnen en buiten de eigen organisatie (Van 

Oever, 1999). Bij bewegingen binnen de eigen organisatie spreekt men van interne mobiliteit, terwijl 

men bij bewegingen buiten de eigen organisatie spreekt over externe mobiliteit. Dit onderzoek richt zit 

op de externe mobiliteit van de medewerkers, in de literatuur ook wel personeelsverloop of turnover 

genoemd (Wit, Breukelen, & Gagliardi, 1993) 
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Daar het gaat om de mobiliteit van medewerkers, kan er sprake zijn van vrijwillige of gedwongen 

mobiliteit. Bij vrijwillige mobiliteit neemt de werknemer het initiatief en de beslissing om mobiel te 

worden, terwijl de beslissingsmacht bij gedwongen mobiliteit bij de organisatie ligt (Van Dam & 

Thierry, 2000). Er is sprake van gedwongen externe mobiliteit, wanneer de mobiliteit plaatsvindt omdat 

het contract van de medewerker afloopt, vanwege een reorganisatie of het sluiten van de organisatie 

of ontslag om alle andere mogelijke redenen (Zwinkels, Ooms & Sanders, 2009). Om ontslagen te 

voorkomen, richten organisaties die een personeelskrimp moeten verwezenlijken zich op factoren die 

invloed uitoefenen op de vrijwillige externe mobiliteit. De vraag is echter in hoeverre er sprake is van 

vrijwillige externe mobiliteit, wanneer deze mobiliteit noodzakelijk is om een personeelskrimp te 

verwezenlijken. In dit onderzoek kan dan ook niet gesproken worden over volledige vrijwillige externe 

mobiliteit. Dit neemt echter niet weg dat de organisatie de medewerkers wil stimuleren zich vrijwillig te 

mobiliseren. De organisatie wil dus dat de werknemer de beslissing neemt, maar deze beslissing 

wordt wel beïnvloed door de organisatie. 
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2.2 De opkomst van het begrip externe mobiliteit 

In de wat oudere vakliteratuur wordt externe mobiliteit omschreven als een ongewenst fenomeen 

(Dalton & Todor, 1979). Men ging er vanuit dat externe mobiliteit vooral leidde tot ongewenste 

gevolgen, zoals het verlies van kennis uit de organisatie en de discontinuïteit van de organisatie. 

Onderzoeken uit deze tijd tonen aan dat uitstroom zou leiden tot kosten voor werving en voor 

vervanging en het trainen van nieuw personeel. Kenmerkend voor deze onderzoeken is dat de nadruk 

wordt gelegd op de negatieve gevolgen die uitstroom met zich meebrengt, terwijl uitstroom niet alleen 

negatieve gevolgen kent (Dalton & Todor, 1979). In artikelen waarin de negatieve gevolgen van 

externe mobiliteit worden benadrukt zoekt men naar factoren die de externe mobiliteit van 

medewerkers kunnen verlagen; men benadrukt in deze literatuur het belang van de binding van 

medewerkers aan de organisatie.  

 

Organisaties krijgen steeds meer te maken met reorganisaties en met de noodzaak tot een krimp in 

het personeelsbestand, waardoor een bepaalde mate van uitstroom noodzakelijk is. Tijdens deze 

personeelskrimpen hebben grote aantallen werknemers hun ontslag gekregen. Dit heeft ertoe geleid 

dat ‘life-time-employability’ niet meer de werkelijkheid is van deze tijd. Veel medewerkers ervaren 

hierdoor een gevoel van onveiligheid. Dit geldt niet alleen voor de medewerkers die weggaan, maar 

ook voor de medewerkers die blijven (Challenger, 2005). Door middel van het bevorderen van de 

vrijwillige externe mobiliteit probeerde men deze krimp te verwezenlijken (Kluytmans & Ott, 1999; 

Gaspersz & Ott, 1996). Een kanttekening hierbij blijft echter wel dat er in dit geval geen sprake is van 

volledige vrijwillige externe mobiliteit, aangezien de organisatie de keuze van de medewerker wel 

beïnvloedt wanneer deze de externe mobiliteit wil bevorderen. 

 

In recente literatuur wordt daarnaast steeds meer benadrukt dat externe mobiliteit ook goed kan zijn 

voor een organisatie wanneer er geen noodzakelijke personeelskrimp dient plaats te vinden (Meier & 

Hicklin, 2008). Men geeft aan dat de wenselijkheid van uitstroom een omgekeerde U-vormige curve 

kent. Er wordt namelijk beargumenteerd dat de prestaties van een organisatie het beste zijn wanneer 

er een bepaalde mate van uitstroom plaatsvindt, aangezien uitstroom ertoe leidt dat er plaats is voor 

nieuw bloed in de organisatie (Meier & Hicklin, 2008). Door middel van externe mobiliteit zouden 

organisaties beter in kunnen spelen op veranderende eisen in de omgeving. In dit geval bevordert 

men dus de externe mobiliteit omdat men een flexibelere organisatie wil zijn. Door middel van een 

bevordering van de externe mobiliteit kan een organisatie vacatures creëren en invullen zodat de 

organisatie beter kan inspelen op deze veranderingen. Dit leidt ertoe dat externe mobiliteit plaats 

maakt voor nieuwe ideeën in de organisatie, waarmee een ervaringsconcentratie kan worden 

vermeden. Ervaringsconcentratie ontstaat wanneer medewerkers al jaren bij dezelfde werknemer in 

dienst zijn, waarbij ze in dezelfde functie blijven werken op dezelfde locatie. Het ontstaan van 

ervaringsconcentratie kan een probleem zijn, omdat dit ertoe kan leiden dat werknemers in de huidige 

functie vast komen te zitten, waardoor de werknemer weinig flexibel is en zich moeilijk zal kunnen 

aanpassen aan veranderingen waarmee de organisatie te maken krijgt (de Grip & Sanders, 2003). 

Voorgaande betekent dat met behulp van externe mobiliteit de innovatieve kracht van de organisatie 
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versterkt kan worden (Wit, Breukelen, & Gagliardi, 1993; van Dam & Thierry, 2000; Forrier, Sels, De 

Witte, VanderSteene, & Van Hootegem, 2001; Dalton & Todor, 1979). Daarnaast geeft mobiliteit de 

ruimte om discrepanties tussen de gewenste situatie en de daadwerkelijke situatie  te verkleinen. 

Wanneer een organisatie externe mobiliteit stimuleert, zullen medewerkers die niet op hun plaats 

zitten in de organisatie sneller gaan bewegen, waardoor de personeelsplanning van de organisatie 

beter ingevuld kan worden (Evers, 1996). 

 

Organisaties dienen zich er echter altijd van bewust te zijn, dat externe mobiliteit niet in alle gevallen 

gewenst is. Men dient namelijk ook te kijken naar welke personen mobiel worden en hoe de plaats van 

degene die vertrekt wordt opgevuld (van Dam & Thierry, 2000). Ook wanneer een personeelskrimp 

noodzakelijk is wil men de waardevolle werknemers wel behouden. Dit betekent dus dat er een 

spanning bestaat tussen continuïteit en flexibiliteit.   

 



Scriptie M.M.H. van den Heuvel  Pagina | 16  

 

2.3 Factoren van invloed op externe mobiliteit 

In dit onderzoek wordt de relatie tussen verschillende factoren en externe mobiliteit onderzocht. Er is 

al veel geschreven over de factoren die van invloed zouden zijn op de externe mobiliteit van 

medewerkers. Opvallend is dat oudere onderzoeken zich vooral richten op de effecten van 

baantevredenheid op de externe mobiliteit (Koch & Steers, 1978). Latere onderzoeken richten zich 

echter ook op andere factoren, zoals training en inzetbaarheid (De Grip, Heijke & Willems, 1998). De 

wetenschappelijke literatuur richt zich vooral op de factoren die van invloed zijn op de vrijwillige 

uitstroom van medewerkers. Zoals eerder al is aangegeven kan er in dit onderzoek niet gesproken 

worden van volledige vrijwillige mobiliteit, maar het is uiteindelijk wel de vrijwillige mobiliteit die de 

organisatie wil bevorderen.  

 

Waar geschreven wordt over de externe mobiliteit van medewerkers, wordt in verschillende 

onderzoeken een onderscheid gemaakt tussen de bereidheid van medewerkers om zich te 

mobiliseren en het vermogen om zich te mobiliseren. Hierbij gaat het dus om de bereidheid en het 

vermogen van de werknemer om van baan te veranderen (Forrier et al, 2001). Met het vermogen tot 

externe mobiliteit wordt gedoeld op de gelegenheid die een medewerker heeft om zichzelf te verkopen 

op de externe arbeidsmarkt en op de capaciteiten die een medewerker heeft om zich te bewegen 

tussen verschillende organisaties (Ostroff & Clark, 2001). Hierbij gaat het er dus om dat een 

medewerker in de gelegenheid is om in een andere dan de huidige functie te gaan werken en extern 

mobiel te worden (Kluytmans & Ott, 1999). Met het vermogen tot mobiliteit wordt dan ook gedoeld op 

de vraag of een medewerker zich ‘kan’ mobiliseren. Met de bereidheid tot mobiliteit, wordt gedoeld op 

de wens van de medewerker om zichzelf te mobiliseren. De gedachte hierachter is dat 

mobiliteitsinstrumenten niets zullen opleveren wanneer medewerkers niet bereid zijn zich extern te 

mobiliseren. Hierbij gaat het dus om de ‘wil’ van de medewerker om zich extern te mobiliseren 

(Kluytmans & Ott, 1999). Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat de bereidheid tot bepaald gedrag 

een zeer grote invloed heeft op het uiteindelijke gedrag van die persoon. Hierbij kan echter wel sprake 

zijn van drempels, welke de relatie tussen de bereidheid tot een bepaald gedrag en het 

daadwerkelijke gedrag verstoren (Ajzen, 1991). Dit betekent dat zowel de bereidheid tot mobiliteit, als 

het vermogen tot mobiliteit bepalend zijn voor de daadwerkelijk mobiliteit van een medewerker, met 

als gevolg dat een organisatie zich op beide aspecten zal moeten richten wil zij de mobiliteit van 

medewerkers bevorderen. In dit onderzoek worden beide aspecten dan ook meegenomen. Daar het 

gaat om de factoren die van invloed zijn op de externe mobiliteit van medewerkers, zal dan ook steeds 

een onderscheid gemaakt worden in de invloed die een bepaalde factor heeft op het vermogen tot 

mobiliteit en de invloed die een factor heeft op de bereidheid tot mobiliteit. Er zal duidelijk worden dat 

verschillende factoren een wisselwerking met elkaar hebben en via elkaar invloed uitoefenen op de 

externe mobiliteit van medewerkers. 
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2.3.1 Demografische variabelen 
Ten eerste zal de relatie tussen verschillende demografische variabelen en de externe mobiliteit van 

medewerkers onderzocht worden. Uit de literatuur komt namelijk naar voren dat de factoren leeftijd, 

sociale omgeving, burgerlijke staat, en functie- en opleidingsniveau invloed uitoefenen op de 

bereidheid, danwel het vermogen tot externe mobiliteit.  

 

Om te beginnen komt uit de bestaande literatuur naar voren dat jongere werknemers meer bereid zijn 

om te wisselen van organisatie dan oudere werknemers. Oudere werknemers zouden namelijk een 

minder grote drang voelen tot verandering, met als gevolg dat zij minder bereid zijn zich extern te 

mobiliseren (Ostroff & Clark, 2001; Noe & Barber, 1993; Lee, Gerhart, Weller, & Trevor, 2008; Evers, 

1996). Daarnaast zouden jongere medewerkers nog niet genoeg informatie hebben verworven over 

de eigen baanfit, waardoor zij meer op zoek zullen zijn naar de juiste fit (De Grip, Heijke, & Willems, 

1998). Een andere verklaring voor de lagere mobiliteit van oudere medewerkers, is dat zij over het 

algemeen meer baanspecifieke kennis hebben dan jongere werknemers. Gevolg hiervan is dat oudere 

werknemers meer hebben geinvesteerd in de specifieke baan waarin zijn werkzaam zijn. Er wordt 

gesuggereerd dat medewerkers in dit geval minder bereid zouden zijn zich extern te mobiliseren, 

aangezien deze investeringen dan verloren zouden gaan (De Grip, Heijke, & Willems, 1998). 

Medewerkers met veel baanspecifieke kennis zouden daarnaast ook minder kans maken op de 

arbeidsmarkt, omdat deze specifieke kennis niet van waarde is voor andere functies (Wolff, Luijkx, & 

Kerkhofs, 2002).Tot slot kan een verklaring van de lagere bereidheid tot externe mobiliteit van oudere 

werknemers liggen in het feit dat zij zich in een andere levensfase bevinden dan jongere werknemers, 

met als gevolg dat zij andere dingen belangrijk vinden in een baan en andere verwachtingen hebben 

van de toekomst dan jongere werknemers (Finegold, Mohrman, & Gretchen, 2002). Medewerkers die 

nog maar een paar jaar hoeven te werken voor hun pensioen zullen minder wensen hebben voor de 

toekomst en daarom minder bereid zijn tot externe mobiliteit (McCormick & Hughes, 1984). 

Naast dat oudere medewerkers mogelijk minder bereid zijn zich extern te mobiliseren, maken zij over 

het algemeen ook minder kansen op de arbeidsmarkt. Uit de literatuur blijkt namelijk dat ouderen over 

het algemeen minder kansen hebben op het vinden van een andere baan, omdat zij naarmate zij 

ouder worden fysiek minder sterk worden en meer last krijgen van klachten (Koolhaas et al, 2009). 

Daarnaast zouden mentale functies afnemen naarmate men ouder wordt, waarbij de nauwkeurigheid 

en de snelheid van de waarneming van werknemers daalt (Ilmarinen, 2001). Naarmate men ouder 

wordt daalt dus de fysieke gezondheid, wat een bedreiging vormt voor het vermogen tot externe 

mobiliteit van deze medewerkers. Dit leidt ertoe dat werkgevers terughoudend zijn met het aannemen 

van oudere werknemers, waardoor de kansen voor oudere medewerkers op de arbeidsmarkt kleiner 

zijn en het vermogen tot externe mobilisatie daarmee ook verlaagd wordt (Gesthuizen & Dagevos, 

2005; Ilmarinen, 2001).  

 

Ook de sociale omgeving en de burgerlijke staat van een werknemer beïnvloeden gedeeltelijk in welke 

mate de werknemer extern mobiel is. Zo zijn mensen die getrouwd zijn over het algemeen minder 

bereid tot mobiliteit. Ook de aanwezigheid van kinderen leidt tot een lagere bereidheid tot mobiliteit. 

Mensen met een partner en/of met kinderen dienen namelijk ook rekening te houden met de wensen 
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van het gezin en dienen rekening te houden met de impact die de baanwisseling heeft op het gezin. 

Daarnaast hechten mensen met een gezin mogelijk meer waarde aan de zekerheid van een vast 

dienstverband, waardoor zij minder mobiel zullen zijn (Ostroff & Clark, 2001; Gesthuizen & Dagevos, 

2005; Noe & Barber, 1993; Lee, Gerhart, Weller, & Trevor, 2008). Daarnaast is de mate van externe 

mobiliteit van een medewerker afhankelijk van de mate waarin de medewerker gesteund wordt door 

zijn sociale omgeving om zich te mobiliseren. Medewerkers die door hun omgeving gesteund worden 

om extern mobiel te worden zouden hierdoor eerder bereid zijn deze stap te nemen (Noe & Barber, 

1993). De omgeving van de medewerker heeft niet alleen invloed op de bereidheid tot mobiliteit, maar 

ook het vermogen tot mobiliteit hangt hiermee samen. Er wordt namelijk gesuggereerd dat 

medewerkers die een partner en/of kinderen hebben, en die nog niet het vermogen hebben om zich 

extern te mobiliseren, minder snel een opleiding zullen volgen welke de kansen voor de medewerker 

zouden kunnen vergroten. De gedachte hierachter is dat het volgen van een opleiding of het leren 

kennen van een nieuwe baan veel extra tijd en energie met zich meebrengt, wat ten koste zou gaan 

van de tijd en energie die in medewerker in zijn gezin kan steken (Ostroff & Clark, 2001). 

 

Tot slot zouden ook de demografische variabelen functieniveau en opleidingsniveau invloed 

uitoefenen op de bereidheid en het vermogen om zich extern te mobiliseren. Uit de literatuur blijkt 

namelijk dat medewerkers op lagere functieniveaus en medewerkers die een lager opleidingsniveau 

hebben minder mobiel zijn dan mensen op een hoger functie- of opleidingsniveau. Medewerkers op 

een hoger functie- of opleidingsniveau zouden namelijk meer ambities hebben om zich te mobiliseren, 

waardoor de bereidheid tot mobilisatie over het algemeen hoger ligt bij medewerkers die werken op 

een hoog functieniveau en bij medewerkers die een hoge opleiding hebben genoten (De Grip, Heijke, 

& Willems, 1998; Gesthuizen & Dagevos, 2005; Wit, Breukelen, & Gagliardi, 1993). Daarnaast hebben 

medewerkers met een hoger functie- of opleidingsniveau vaak meer kansen op de arbeidsmarkt, 

waardoor hun vermogen om zich te mobiliseren hoger ligt dan bij medewerkers op een lager niveau. 

De positieve relatie tussen opleiding/functieniveau en externe mobiliteit wordt echter niet in elk 

onderzoek gevonden (Wolff, Luijkx, & Kerkhofs, 2002). Wolff, Luijkx & Kerkhofs (2002) geven hiervoor 

de verklaring dat hoger opgeleiden mogelijk vaker tevreden zijn met hun baan en daarom, ondanks 

hun sterke positie op de arbeidsmarkt, niet op zoek gaan naar een andere baan. 

2.3.2 Kenmerken van de organisatie 
Naast de zojuist genoemde demografisch kenmerken, zijn er ook bepaalde kenmerken van een 

organisatie die invloed kunnen uitoefenen op de externe mobiliteit van medewerkers.  

 

De meeste onderzoeken naar de factoren die van invloed zijn op de externe mobiliteit van 

medewerkers, zijn uitgevoerd in de private sector. Er zijn echter ook onderzoeken uitgevoerd die 

kijken naar het verschil in externe mobiliteit tussen de publieke en private sector. Hieruit blijkt dat 

mensen die in de publieke sector werken over het algemeen minder mobiel zijn dan medewerkers in 

de private sector. Een verklaring hiervoor kan liggen in het feit dat de publieke sector voorheen een 

sector was waarin een grote baanzekerheid bestond. Er bestaat een beeld van de publieke sector als 

een sector waarin men ‘een leven lang’ kan blijven werken en waarin men veel veiligheid geniet (Koch 
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& Steers, 1978). Een verklaring zou dus kunnen zijn dat medewerkers in de publieke sector 

zekerheidszoekers en veiligheidszoekers zijn (De Grip, Heijke, & Willems, 1998; Wolff, Luijkx, & 

Kerkhofs, 2002). Daarnaast verschillen medewerkers in de publieke sector van medewerkers in de 

private sector waar het gaat om de motivatie om het werk te doen. Medewerkers uit de publieke sector 

zijn namelijk over het algemeen meer intrinsiek gemotiveerd (Boyne, 2002). De relatie tussen 

intrinsieke motivatie en externe mobiliteit zal later in dit hoofdstuk besproken worden. Een interessante 

vraag, waar na het literatuuronderzoek nog geen antwoord op is gevonden, is of medewerkers in de 

publieke sector bij externe mobiliteit binnen de publieke sector werkzaam willen blijven of niet. Uit 

eerder onderzoek is namelijk gebleken dat veel medewerkers in de publieke sector een bepaalde 

public service motivation (PSM) hebben. PSM wordt door Vandenabeele (2007) als volgt gedefinieerd: 

“The belief, values and attitudes that go beyond self-interest and organizational interest, that concern 

the interest of a larger political entity and that motivate individuals to act accordingly whenever 

appropriate.” Dit zou ertoe kunnen leiden dat werknemers in de publieke sector werkzaam willen 

blijven. Daarnaast is het ook mogelijk dat medewerkers wel in de private sector zouden willen werken, 

maar dat het vermogen om in de private sector te gaan werken niet voldoende is, omdat de publieke 

sector een heel ander soort organisaties kent (Boyne, 2002). Daarnaast zou het ook mogelijk kunnen 

zijn dat medewerkers uit de publieke sector die wel mobiel willen zijn binnen dezelfde sector, weinig 

mobiel zijn omdat er op dit moment minder alternatieve banen zijn door de inkrimpingen van dit 

moment. 

Een tweede kenmerk van een organisatie dat vaak een grote invloed uitoefent op de mate van externe 

mobiliteit in een organisatie hangt samen met de grootte van de organisatie. In kleine bedrijven zijn er 

namelijk minder verschillende functies aanwezig, waardoor er minder mogelijkheden zijn voor interne 

beroepsladders. Dit leidt ertoe dat medewerkers in kleinere organisaties voor positieverandering meer 

aangewezen zijn op de verandering van baan. (Gesthuizen & Dagevos, 2005). Hierbij gaat het er dus 

om dat medewerkers binnen kleine organisaties minder kansen hebben om intern promotie te maken, 

waardoor zij, wanneer zij zich willen ontwikkelen, mogelijk eerder bereid zijn zich extern te 

mobiliseren. In de literatuur is weinig geschreven over de invloed van bedrijfsgrootte op het vermogen 

van een medewerker om zich extern te mobiliseren, terwijl de grootte van de organisatie wel van 

invloed kan zijn op de mate waarin een medewerker mogelijkheden heeft om zichzelf te ontwikkelen. 

Er zou bijvoorbeeld verwacht kunnen worden dat medewerkers in grotere organisaties meer 

mogelijkheden hebben tot zelfontwikkeling, wat het vermogen om zich extern te mobiliseren zou 

kunnen vergroten. Deze relatie is echter niet in de literatuur gevonden, wat te verklaren is doordat 

medewerkers in grote organisatie zichzelf mogelijk vooral ontwikkelen binnen de eigen organisatie. 

Medewerkers in grote organisaties zijn namelijk voor positieverandering vaak niet genoodzaakt om 

deze positieverandering extern te maken (Gesthuizen & Dagevos, 2005). 

 

Tot slot heeft ook de mate waarin een organisatie trainingen en opleidingen aanbiedt invloed op de 

externe mobiliteit van medewerkers (De Grip, Heijke, & Willems, 1998). Hieronder wordt ingegaan op 

de invloed van trainingen en opleidingen op de externe mobiliteit van medewerkers. 



Scriptie M.M.H. van den Heuvel  Pagina | 20  

 

2.3.3 Mate van zelfontwikkeling 
Ook de mate waarin een medewerker gericht is op zijn eigen ontwikkeling, door middel van 

bijvoorbeeld trainingen, blijkt samen te hangen met zijn externe mobiliteit. De relatie tussen 

zelfontwikkeling en externe mobiliteit lijkt tweezijdig te zijn, maar in deze paragraaf wordt vooral 

ingegaan op de invloed van zelfontwikkeling op externe mobiliteit (De Grip, Heijke, & Willems, 1998). 

  

Zoals zojuist is aangegeven, heeft de mate waarin een organisatie trainingen en opleiding aanbiedt 

invloed op de mobiliteit van medewerkers (De Grip, Heijke, & Willems, 1998). De vraag is echter ook 

in hoeverre een medewerker zelf trainingen en opleiding wil volgen. In de literatuur komt naar voren 

dat trainingen die specifiek gericht zijn op de eigen organisatie, vooral leiden tot interne mobiliteit (De 

Grip, Heijke, & Willems, 1998). De externe mobiliteit zou lager worden wanneer er sprake is van intern 

gerichte training, omdat de organisatie en de medewerker op deze manier investeren in kennis die 

slechts van belang is voor de eigen organisatie. Trainingen die bijdragen aan de algemene kennis van 

medewerkers zouden de externe mobiliteit juist verhogen. Medewerkers worden namelijk 

aantrekkelijker voor andere werkgevers wanneer zij over meer algemene kennis beschikken, 

aangezien deze verworven kennis en vaardigheden ook van waarde kunnen zijn voor andere 

organisaties (De Grip, Heijke, & Willems, 1998). Daarnaast investeren de organisatie en de 

medewerker over het algemeen beiden in de trainingen die worden gevolgd. De organisatie investeert 

over het algemeen geld en/of tijd en de medewerker steekt tijd en moeite in trainingen. 

Bedrijfsspecifieke trainingen leiden echter tot kennis die in andere functies waarschijnlijk niet relevant 

is. Dit leidt ertoe dat medewerkers minder bereid zijn zich extern te mobiliseren, omdat deze 

investeringen bij een baanwisseling verloren zouden gaan. Ook het vermogen tot externe mobiliteit ligt 

lager bij bedrijfsspecifieke trainingen dan bij algemene trainingen, omdat bedrijfsspecifieke kennis 

minder waarde heeft op de arbeidsmarkt. Dit betekent dat de kans op externe mobiliteit groter is bij 

trainingen die investeren in de algemene kennis en vaardigheden dan bij trainingen die investeren in 

bedrijfsspecifieke kennis (De Grip, Heijke, & Willems, 1998; Wolff, Luijkx, & Kerkhofs, 2003).  

 

Een factor die samenhangt met de trainingen die geboden worden door de organisatie, is de mate van 

scholing van de medewerker. Uit eerder onderzoek is namelijk gebleken dat medewerkers die 

overgekwalificeerd zijn voor hun functie over het algemeen eerder extern mobiel zullen worden dan 

medewerkers waarbij dit niet het geval is. Er wordt gezegd dat overscholing leidt tot grotere 

mogelijkheden tot promotie binnen of buiten de organisatie (Verhaest & Omey, 2006). De vraag of er 

sprake zal zijn van interne of externe mobiliteit hangt hierbij sterk af van de interne loopbaankansen 

binnen de organisatie. Wanneer er intern weinig loopbaankansen zijn, is de kans op externe mobiliteit 

groter. Een medewerker zal zich dus eerder extern mobiliseren wanneer zij te goed opgeleid is voor 

de functie waarin zij werkzaam is en er intern geen ruimte is voor promotie (Gesthuizen & Dagevos, 

2005; Wit, Breukelen, & Gagliardi, 1993; Boom & Metselaar, 2001). Ook wanneer er wel sprake is van 

doorstroommogelijkheden, maar deze doorstroommogelijkheden niet aantrekkelijk zijn voor de 

medewerkers, zullen deze medewerkers buiten de organisatie zoeken naar een positie die past bij de 

kennis en vaardigheden die zij verworven hebben (van Dam & Thierry, 2000). 
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Een andere factor die belangrijk is wanneer het gaat om de invloed op de externe mobiliteit van de 

medewerkers, is de employability –ofwel inzetbaarheid-  van de medewerker. Dit begrip hangt sterk 

samen met de zojuist genoemde factoren. De employability van medewerkers kan namelijk verhoogd 

worden door middel van training en opleiding, maar dit is niet de enige manier waarop er gewerkt kan 

worden aan de inzetbaarheid van medewerkers. Daarom wordt employability als aparte factor 

meegenomen in dit onderzoek. De begrippen employability en mobiliteit worden vaak door elkaar 

gehaald. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat deze begrippen veel met elkaar te maken hebben, 

maar de begrippen betekenen niet hetzelfde. De term employability verwijst naar het verwerven van 

competenties die te benutten zijn op meerdere plekken, terwijl de term mobiliteit zich richt op 

beweging van medewerkers binnen en tussen organisaties (Gaspersz & Ott, 1999). De inzetbaarheid 

van medewerkers is van groot belang, wanneer het gaat om het vermogen van een medewerker om 

zich extern te mobiliseren. Medewerkers die breder inzetbaar zijn, zullen namelijk meer kansen 

hebben op de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt er gesuggereerd dat medewerkers die zich richten op de 

eigen inzetbaarheid, ook sneller kansen buiten de eigen organisatie identificeren (van Dam & Thierry, 

2000). In de literatuur is niet veel geschreven over de invloed van employability op de bereidheid tot 

mobiliteit. Er wordt echter gesuggereerd dat activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van de 

inzetbaarheid van medewerkers een indirect effect hebben op de bereidheid van medewerkers om 

zich te mobiliseren (Gründemann & de Vries, 2002). 

2.3.4 Arbeidsgeschiedenis 
Ook de arbeidsgeschiedenis van een individuele medewerker blijkt van invloed te zijn op de mobiliteit 

van deze persoon. Hiermee wordt gedoeld op de lengte van het dienstverband en het soort 

dienstverband van een medewerker en de mate waarin de medewerker in het verleden mobiel is 

geweest.  

 

Uit de literatuur blijkt dat medewerkers minder mobiel worden, naarmate ze langer in dienst zijn bij een 

bepaalde organisatie (Ostroff & Clark, 2001). Een lang dienstverband kan namelijk duiden op een 

goede baanfit, waardoor de bereidheid om zich extern te mobiliseren relatief kleiner zal zijn. Een 

langer dienstverband zou ook het vermogen tot externe mobiliteit kunnen verlagen, omdat een langer 

dienstverband zou leiden tot meer bedrijfsgebonden kennis, waardoor men eerder intern mobiel zal 

worden dan extern mobiel. Deze bedrijfsgebonden kennis is namelijk niet van grote waarde voor 

andere werkgevers, waardoor de kansen op de arbeidsmarkt kleiner zullen zijn (De Grip, Heijke & 

Willems, 1998; Kankaanranta et al, 2007; Gesthuizen & Dagevos, 2005).  

 

Medewerkers met een lang dienstverband hebben daarnaast ook een vast contract bij de organisatie. 

Uit de literatuur blijkt dat vooral mensen met een vaste aanstelling over het algemeen weinig mobiel 

zijn. Nederlanders staan er om bekend dat zij over het algemeen de voorkeur geven aan een vast 

diensverband, omdat zij zekerheidszoekers zijn. Medewerkers met een vaste aanstelling zullen dan 

ook minder snel weer extern mobiel worden (Gesthuizen & Dagevos, 2005). 
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De lengte van het dienstverband van de medewerker hangt samen met de mate waarin een 

medewerker in het verleden mobiel is geweest. Medewerkers met een langer dienstverband zijn over 

het algemeen minder mobiel geweest in het verleden dan medewerkers met een kort dienstverband. 

Gekoppeld hieraan verwacht men dat medewerkers die in het verleden al vaker van baan zijn 

verwisseld, zich eerder extern zullen mobiliseren dan medewerkers die in het verleden weinig mobiel 

zijn geweest (Lee, Gerhart, Weller, & Trevor, 2008). Veel beslissingen worden namelijk gemaakt op 

basis van eerdere ervaringen en beslissingen (Donnelly & Quirin, 2006). Eerdere mobiliteit zou 

aangeven dat medewerkers open staan voor mobiliteit. Daarnaast suggereert onderzoek dat veel van 

de verwachte negatieve gevolgen die externe mobiliteit met zich meebrengt, niet worden ervaren in de 

praktijk. Dit leidt ertoe dat medewerkers die in het verleden extern mobiel zijn geweest, minder bang 

zullen zijn om deze stap nogmaals te nemen (Noe & Barber, 1993). Over het algemeen wordt dus 

aangenomen dat medewerkers die in het verleden mobiel zijn geweest, meer bereid zijn zich 

nogmaals te mobiliseren. De conclusie die hier getrokken wordt, hoeft echter niet altijd geldig te zijn. 

Dat medewerkers in het verleden meer mobiel zijn geweest wil namelijk nog niet zeggen dat hierbij 

ook sprake was van vrijwillige mobiliteit. Daarnaast hechten medewerkers die in het verleden veel 

mobiel zijn geweest op een gegeven moment misschien juist veel waarde aan een vaste aanstelling. 

Waar het gaat om het vermogen tot externe mobiliteit wordt verwacht dat medewerkers die vaker 

mobiel zijn geweest meer kansen hebben om zich te mobiliseren. Zij hebben namelijk minder kennis 

die belangrijk is voor een specifieke organisatie en hebben over het algemeen meer kennis opgedaan 

over verschillende functies en organisaties (Wolff, Luijkx, & Kerkhofs, 2003). Deze kennis zou ertoe 

leiden dat zij meer vermogen hebben om zich extern te mobiliseren. 

2.3.5 Toekomstvisie 
Niet alleen de arbeidsgeschiedenis van een medewerker is van invloed op zijn externe mobiliteit, maar 

ook de arbeidstoekomst die deze medewerker voor zich ziet. 

 

Zo hangt de mate van carrière commitment samen met de mobiliteit van medewerkers. Uit eerder 

onderzoek is namelijk gebleken dat medewerkers die een grote mate van carrière commitment voelen, 

eerder bereid zijn zich (extern) te mobiliseren dan medewerkers die een lagere mate van carrière 

commitment ervaren. Het idee hierachter is dat medewerkers met een grotere carrièrebetrokkenheid 

mobiliteit zien als een noodzaak om hun carrièredoelstellingen te bereiken (Noe & Barber, 1993). Het 

gaat hierbij dus om de ambities die mensen hebben om een bepaalde loopbaan te realiseren. Deze 

ambities kunnen, los van de tevredenheid over de huidige werksituatie, het mobiliteitsgedrag van 

medewerkers bepalen. De mate waarin carrière commitment leidt tot externe mobiliteit, hangt 

waarschijnlijk af van de interne mogelijkheden tot loopbaanontwikkeling (Van Dam & Thierry, 2000). 

Wanneer organisaties intern veel mogelijkheden bieden om je als werknemer verder te ontwikkelen, 

zullen de medewerkers die erg betrokken zijn bij de eigen carrière zich waarschijnlijk intern 

mobiliseren. Wanneer deze interne mogelijkheden er niet zijn zullen deze medewerkers zich richten 

op de externe markt. Er wordt verwacht dat medewerkers die een grote mate van carrière commitment 

ervaren ook een groter vermogen hebben om zich extern te mobiliseren, omdat zij zich waarschijnlijk 
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in grotere mate hebben beziggehouden met de eigen ontwikkeling. Dit leidt ertoe dat zij grotere 

kansen hebben op de arbeidsmarkt (Van Dam & Thierry, 2000). 

 

Naast carrière commitment kan ook toekomstige baanonzekerheid invloed hebben op de externe 

mobiliteit van medewerkers. Een dreiging tot ontslag bij de huidige situatie kan leiden tot een 

verhogen van de bereidheid tot mobiliteit. Toekomstige baanonzekerheid zou er dan ook toe kunnen 

leiden dat medewerkers zich sneller extern gaan oriënteren (Carayon, Schoepke, Hoonakker, Haims, 

& Brunette, 2006). Er wordt gesuggereerd dat keuzes met betrekking tot de baan van mensen 

afhankelijk zijn van de onzekerheid die hiermee gepaard gaat. Er wordt gezegd dat sommige mensen 

onzekerheid meenemen in hun keuzes, terwijl andere mensen dag voor dag leven in de hoop dat de 

onzekerheid uiteindelijk gereduceerd wordt (Athanasou, 2003). Het is dus afhankelijk van de persoon 

zelf in hoeverre toekomstige baanonzekerheid invloed heeft op de externe mobiliteit van de 

medewerker. Voor sommige personen leidt onzekerheid en het gebrek aan controle over 

werkzekerheid tot stress, waardoor de bereidheid om zich extern te mobiliseren verhoogd kan worden. 

Uit eerder onderzoek is namelijk gebleken dat baanonzekerheid ertoe leidt dat werknemers minder 

tevreden worden en daardoor eerder bereid zullen worden tot externe mobiliteit (Bordia, Hunt, 

Paulsen, Tourish, & DiFonzo, 2004). In de literatuur is niets gevonden over de invloed van 

baanonzekerheid op het vermogen tot externe mobiliteit. 

 

2.3.6 Arbeidsvreugde 
Eén van de factoren waar veel over geschreven is, is de invloed van arbeidsvreugde op de externe 

mobiliteit, ofwel uitstroom, van medewerkers. Hiermee wordt gedoeld op de baantevredenheid van 

medewerkers, de betrokkenheid van medewerkers bij de organsiatie en de mate van intrinsieke 

motivatie die een werknemer ervaart.  

 

Het beeld over de invloed van baantevredenheid op mobiliteit is eenduidig: een grotere 

baantevredenheid leidt tot minder bereidheid tot mobiliteit (Gesthuizen & Dagevos, 2007). In 

verschillende artikelen wordt vervolgens besproken welke elementen hierbij van belang zijn, zoals 

relaties met leidinggevenden, het aantal conflicten binnen de organisatie, de mate van baanfit, 

enzovoort (Griffeth, Hom, & Gaertner, 2000; Gesthuizen & Dagevos, 2007). Een hogere 

baantevredenheid zou leiden tot minder mobiliteit, omdat medewerkers in dat geval zo tevreden zijn 

met hun functie dat ze die niet graag op willen geven (Gesthuizen & Dagevos, 2007). In de literatuur is 

niets gevonden over de invloed van baantevredenheid op het vermogen tot externe mobiliteit. 

Een andere factor waarover veel geschreven is, is de mate van betrokkenheid bij de organisatie en de 

invloed hiervan op de externe mobiliteit van medewerkers. Hierbij geldt dat er een grote mate van 

samenhang is tussen baantevredenheid en betrokkenheid, wat betekent dat medewerkers die erg 

betrokken zijn bij de organisatie minder bereid zijn zich extern te mobiliseren, omdat ze hun werkbij de 

huidige organisatie dan op moeten geven (Gesthuizen & Dagevos, 2007).  
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Samenhangend met baantevredenheid en betrokkenheid, is ook de motivatie van een medewerker 

om te werken waar hij nu werkt belangrijk waar het gaat om de bereidheid tot externe mobiliteit. Dit 

onderzoek vindt plaats in de publieke sector en uit eerder onderzoek is gebleken dat medewerkers in 

de publieke sector over het algemeen in grote mate intrinsiek gemotiveerd zijn om hun werk uit te 

voeren (Boyne, 2002). Met intrinsieke motivatie wordt gedoeld op de mate waarin een medewerker 

gemotiveerd is omdat hij/zij geniet van zijn werk. Omdat dit onderzoek is uitgevoerd in de publieke 

sector, kan er ook wel gesproken over public service motivation. Dit betekent dat medewerkers die 

werkzaam zijn in de publieke sector over het algemeen in grote mate intrinsiek gemotiveerd zijn 

(Vandenabeele, 2007). Uit onderzoek is gebleken dat intrinsieke motivatie en PSM een indirect effect 

hebben op de intentie van medewerkers om uit te stromen. Er wordt namelijk gesuggereerd dat een 

dergelijke motivatie leidt tot een grotere betrokkenheid en baantevredenheid, waardoor men over het 

algemeen minder bereid is uit te stromen (Griffeth, Hom & Gaertner, 2000). Medewerkers die meer 

intrinsiek gemotiveerd zijn, zijn sneller geneigd hun baan als belangrijk te beoordelen, waardoor de 

baantevredenheid en de betrokkenheid bij de organisatie zullen stijgen. Zoals zojuist al is 

beargumenteerd leidt een hogere baantevredenheid en betrokkenheid vervolgens tot minder 

bereidheid tot externe mobiliteit (Thatcher et al, 2006; Griffeth, Hom, & Gaertner, 2000). Ook over de 

relatie tussen intrinsieke motivatie en het vermogen van medewerkers om zich extern te mobiliseren is 

niets gevonden in de literatuur.   

 

De mate van arbeidsvreugde heeft dus een grote invloed op de bereidheid van medewerkers om zich 

te mobiliseren. Dit betekent dat de externe mobiliteit verhoogd wordt, wanneer de arbeidsvreugde van 

medewerkers verlaagd wordt.  

2.3.7 Arbeidsmarktalternatieven 
Ook het aantal arbeidsmarktalternatieven en de kennis hierover heeft invloed op de bereidheid en het 

vermogen van medewerkers om zich te mobiliseren. 

 

Waar het gaat om de invloed van arbeidsmarktalternatieven op de externe mobiliteit van 

medewerkers, wordt een onderscheid gemaakt tussen de daadwerkelijke arbeidsmarktalternatieven 

en de perceptie van arbeidsmarktalternatieven. 

Uit onderzoek van Boom en Metselaar (2001) blijkt dat inzicht in alternatieve banen op de externe 

arbeidsmarkt, dus een inzicht in de daadwerkelijke arbeidsmarktalternatieven, ertoe kan leiden dat 

medewerkers daadwerkelijk de intentie hebben om buiten de organisatie waar zij werkzaam zijn een 

baan te vinden. Wanneer er sprake is van een krimpende werkgelegenheid, zullen medewerkers zich 

minder snel extern gaan mobiliseren. Externe mobilisatie leidt namelijk over het algemeen tot meer 

onzekerheid en in onzekere tijden zullen medewerkers minder bereid zijn een risico te nemen. 

Daarnaast ligt ook het vermogen tot mobiliteit lager wanneer er sprake is van een krimpende 

werkgelegenheid. In het geval van een krimpende werkgelegenheid zijn er minder alternatieve banen 

aanwezig en kunnen organisaties hogere eisen stellen aan medewerkers (De Grip, Heijke, & Willems, 

1998; Gesthuizen & Dagevos, 2005; Wit, Breukelen, & Gagliardi, 1993). 
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Aan de andere kant heeft ook de perceptie van medewerkers over het aantal 

arbeidsmarktalternatieven invloed op de externe mobiliteit van medewerkers. Wanneer medewerkers 

het idee hebben dat er veel alternatieve banen zijn, zal men eerder bereid zijn zich extern te 

mobiliseren (Boom & Metselaar, 2001; Kirschenbaum & Mano-Negrin, 1999). In veel onderzoeken 

wordt meer ingegaan op de invloed van de perceptie van arbeidsmarktalternatieven op de externe 

mobiliteit van medewerkers, dan de daadwerkelijke kansen. Dit betekent dat medewerkers die het 

idee hebben dat zij goede kansen maken op de arbeidsmarkt, meer bereid zijn zich extern te 

mobiliseren. Dit hoeft echter niet per definitie tot daadwerkelijke mobilisatie te leiden. Een medewerker 

kan namelijk het idee hebben dat hij veel alternatieven heeft en daardoor bereid zijn zich extern te 

mobiliseren, maar het is mogelijk dat deze verwachtingen gebaseerd zijn op onvolledige informatie. 

Een medewerker kan dus het gevoel hebben dat hij veel kansen heeft op de externe arbeidsmarkt, 

terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is (Gerhart, 1990). Er wordt dan ook verwacht dat zowel de 

verwachte arbeidsmarktalternatieven als de daadwerkelijke arbeidsmarktalternatieven invloed 

uitoefenen op de externe mobiliteit van medewerkers. Hierbij is niet alleen de kwantiteit van 

alternatieve banen van belang, maar vooral ook de kwaliteit (Wit, Breukelen, & Gagliardi, 1993).  

2.4 HR-instrumenten ter bevordering van de externe mobiliteit 

Na een uiteenzetting van de factoren die volgens eerdere onderzoekers van invloed zijn op de externe 

mobiliteit van de medewerkers, is de vraag welke HR-instrumenten ingezet kunnen worden om de 

bereidheid en het vermogen tot externe mobiliteit bij de medewerkers te verhogen. Daarom wordt hier 

een overzicht gegeven van instrumenten die in de literatuur genoemd worden.  

2.4.1 Bereidheid en vermogen tot mobiliteit en de HR-instrumenten 
Wanneer er gekeken wordt naar HR-instrumenten die ingezet kunnen worden om de externe mobiliteit 

van medewerkers te verhogen, is het relevant om rekening te houden met de reden waarom 

medewerkers op dit moment nog niet mobiel zijn. Hierbij is het onderscheid tussen de bereidheid en 

het vermogen om zich te mobiliseren belangrijk. Kluytmans & Ott (1999) hebben vier groepen 

onderscheiden waar het gaat om de bereidheid en het vermogen tot employability. Deze vier groepen 

kunnen echter ook gelden waar het gaat om de bereidheid en het vermogen tot mobiliteit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik wil, maar 
ik kan niet 

Ik kan niet en 
ik wil niet 

Ik kan, maar 
ik wil niet 

Ik kan  
en ik wil 
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Het idee hierachter is dat de instrumenten die ingezet dienen te worden afhankelijk zijn van de groep 

waarin bepaalde medewerkers zich bevinden. Voor medewerkers die wel willen, maar niet kunnen 

dienen andere instrumenten ingezet te worden dan voor mensen die niet willen maar wel kunnen. 

 

Door middel van dit schema kan een organisatie rekening houden met de verschillen tussen 

medewerkers bij het opstellen van het mobiliteitsbeleid. Er is namelijk gebleken dat het 

contraproductief kan werken wanneer organisaties ervan uitgaan dat alle medewerkers tot dezelfde 

categorie behoren (Kluytmans & Ott, 1999). Hierbij geldt: „One size does not fit all!‟ (Ott & Dicke, 

2001). 

2.4.2 HR-instrumenten 
Zoals zojuist is aangegeven, is de vraag welke HR-instrumenten ingezet kunnen worden om de 

externe mobiliteit van medewerkers te verhogen, afhankelijk de groep waarin een medewerker zich 

bevindt. Ook in dit onderzoek wordt het onderscheid tussen bereidheid en vermogen aangehouden. 

 

De ‘ik kan en ik wil’ groep 

In deze groep bevinden zich de medewerkers die bereid zijn tot mobiliteit en die ook de juiste 

competenties bezitten om zich extern te kunnen mobiliseren. Bij deze groep ondervindt een 

organisatie dan ook de minste problemen qua mobilisatie. Wanneer deze medewerkers nog niet 

overgaan tot mobilisatie, terwijl ze het wel willen en kunnen, kan een organisatie een ondersteunende 

rol spelen. Het is hierbij belangrijk dat de organisatie medewerkers ondersteuning biedt bij de externe 

oriëntatie, zodat een medewerker sneller andere mogelijkheden op de arbeidsmarkt identificeert 

(Kluytmans & Ott, 1999).  

 

Ondersteuning bij opbouw van netwerk 

Daar het gaat om het zoeken naar een andere baan, is het belangrijk dat de medewerker een netwerk 

heeft waar hij zich op kan richten (Gaspersz & Ott, 1996). Het opbouwen van een netwerk is in 

principe een activiteit voor de medewerker, maar een organisatie kan het personeel wel helpen met 

het opbouwen van een netwerk. Een organisatie kan bijvoorbeeld netwerktrainingen geven of een 

organisatie kan zijn medewerkers de mogelijkheid bieden om een netwerk op te bouwen door het 

bekostigen van lidmaatschap van beroepsverenigingen. Daarnaast kan de organisatie zijn eigen 

netwerk gebruiken om medewerkers op weg te helpen (Gaspersz & Ott, 1999).  

 

Sollicitatietrainingen 

Naast ondersteuning bij het opbouwen van een netwerk, kan ook het geven van sollicitatietrainingen 

helpen. Op deze manier hebben medewerkers mogelijk een grotere kans om aangenomen te worden 

wanneer zij de stap tot sollicitatie maken (Gaspersz & Ott, 1999). 

 

Ondersteuning bij vinden werkkring 

Naast ondersteuning bij het opbouwen van een netwerk en het geven van sollicitatietrainingen kan de 

organisatie een medewerker de opdracht geven om medewerkers die zich in deze groep bevinden 
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actief ondersteuning te bieden bij het zoeken naar een baan buiten de eigen organisatie. Hierbij kan 

gedacht worden aan het benaderen van instellingen waarmee de organisatie goede contacten heeft. 

Daarnaast kunnen outplacementactiviteiten ingezet worden om medewerkers te begeleiden bij het 

vinden van een werkkring (Martin & Lekan, 2008). 

 

De ‘ik wil wel, maar ik kan het niet’ groep 

In dit geval is een medewerker wel bereid om zich te mobiliseren, maar bezit hij niet de juiste 

competenties en vaardigheden om deze mobilisatie te verwezenlijken. Hierbij dient dus het vermogen 

tot mobiliteit verhoogd te worden, waarbij het gaat om het bijbrengen van competenties die nodig zijn 

om extern mobiel te kunnen worden.  

 

Training en opleiding 

De competenties van medewerkers kunnen bijgebracht worden met behulp van training en opleiding. 

Zojuist is al gebleken dat waar het gaat om de bevordering van de externe mobiliteit, algemene 

trainingen en opleidingen de uitkomst kunnen bieden. Bedrijfsspecifieke trainingen zouden niet het 

gewenste effect hebben, omdat deze vooral de interne mobiliteit bevorderen (Wolff, Luijkx, & 

Kerkhofs, 2002; De Grip, Heijke, & Willems, 1998). 

 

Elders ervaring op laten doen 

Het vermogen tot externe mobiliteit kan daarnaast ook verhoogd worden door medewerkers elders 

werkervaring op te laten doen. Er is namelijk gebleken dat de werkervaring van een medewerker van 

invloed is op zijn vermogen zich extern te mobiliseren (Lee, Gerhart, Weller, & Trevor, 2008; Wolff, 

Luijkx, & Kerkhofs, 2003). Door middel van tijdelijke uitzendingen kan deze werkervaring verworven 

worden. 

 

De ‘ik kan wel, maar ik wil het niet’ groep 

Wanneer medewerkers wel de juiste competenties bezitten om zich extern te mobiliseren, maar niet 

bereid zijn om zich daadwerkelijk te mobiliseren, dient een organisatie zich te richten op het 

wegnemen van de weerstanden tegen mobiliteit. Hierbij zijn de angst voor het onbekende en de vraag 

naar zekerheid belangrijke factoren waar het gaat om de weerstand tegen mobiliteit (Noe & Barber, 

1993). 

 

Communicatie 

Wat daarnaast een instrument is, is de communicatie over het belang van externe mobiliteit in de 

organisatie. Wanneer een organisatie de mobiliteit van zijn medewerkers wil bevorderen, dient de 

organisatie namelijk duidelijk te communiceren waarom dit van belang is. Wanneer het voor de 

medewerkers onduidelijk is wat het belang is van mobiliteit, kan dit ertoe leiden dat de medewerker 

minder bereid is om zich extern te mobiliseren (Gaspersz & Ott, 1996). Daar het gaat om de 

communicatie vanuit de organisatie is het ten eerste belangrijk dat de organisatie duidelijk maakt 

welke veranderingen gaan plaatsvinden binnen een organisatie. Daarnaast is het van belang dat de 
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organisatie duidelijk communiceert wat zij verwacht van haar medewerkers. Hierbij gaat het erom dat 

de organisatie duidelijk communiceert wat zij ziet als haar eigen verantwoordelijkheden en wat zij ziet 

als de verantwoordelijkheden van de medewerker (Gaspersz & Ott, 1999). Er blijkt namelijk dat 

werkgevers en werknemers, waar het gaat om het initiatief tot externe mobiliteit, vaak op elkaar 

wachten in het ondernemen van actie. Werknemers en werkgevers hebben dan ook een verschillend 

beeld over wie de verantwoordelijkheid dient te nemen tot het ondernemen van actie (Luken, 2002). 

Het is dan ook belangrijk dat een organisatie duidelijk communiceert hoe zij de verantwoordelijkheden 

van de werknemer ziet. Hierbij gaat het dus om de communicatie van het psychologische contract. De 

verwachtingen van werknemers hebben namelijk invloed op de bereidheid van medewerkers om zich 

te mobiliseren (Gaspersz & Ott, 1996). Daarnaast leidt een duidelijke communicatie van de 

verantwoordelijkheden met betrekking tot externe mobiliteit ertoe dat medewerkers weten wat ze 

kunnen verwachten vanuit de werkgever. Wanneer het voor medewerkers duidelijk is wat een 

organisatie wil bereiken met het mobiliteitsbeleid, leidt dit mogelijk tot meer draagkracht van het beleid 

(Gaspersz & Ott, 1999).  

 

Detachering 

Wanneer medewerkers niet bereid zijn tot externe mobilisatie, omdat ze bang zijn voor het onbekende 

of omdat ze zekerheidszoekers zijn, kan detachering een goede uitkomst bieden. Bij detachering blijft 

de werknemer namelijk wel bij dezelfde organisatie in dienst, maar werkt hij/zij (tijdelijk) bij een andere 

werkgever. Door middel van detacheringen kunnen medewerkers mogelijk inzien dat externe mobiliteit 

niet zoveel negatieve gevolgen met zich meebrengt als zij vooraf verwacht hadden en kan de 

medewerker na verloop van tijd besluiten bij de organisatie waar zij gedetacheerd is in dienst te gaan. 

Detachering kan er dus toe leiden dat een medewerker uiteindelijk een dienstverband krijgt bij een 

andere organisatie (Gesthuizen & Dagevos, 2005; Noe & Barber, 1993; Het Gors, 2006).  

 

Terugkeergarantie 

Een terugkeergarantie kan hetzelfde effect hebben als een detachering. Het biedt medewerkers de 

zekerheid om terug te kunnen keren wanneer de nieuwe werksituatie niet bevalt. Hierbij kan een 

medewerker dus achterhalen of bepaalde zaken waar hij bang voor is, zoals het effect op zijn sociale 

omgeving en dergelijke, werkelijk niet samengaat met een nieuwe baan. Daarnaast behoudt een 

medewerker ook op deze manier zijn zekerheid (Gaspersz & Ott, 1996).  

 

Financiële prikkels 

In de literatuur worden ook financiële prikkels genoemd als een instrument waarmee de bereidheid tot 

externe mobiliteit vergroot kan worden. Hierbij kan worden gedacht aan het aanbieden van vertrek- en 

stimuleringspremies (Gaspersz & Ott, 1996). De vraag is of financiële prikkels in publieke organisaties 

als belangrijk worden beschouwd, aangezien medewerkers uit de publieke sector in grote mate 

intrinsiek gemotiveerd zijn (Thatcher et al, 2006).  

Arbeidsmarktscan 
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Tot slot kan de organisatie een arbeidsmarktscan inzetten om te achterhalen in welke functies 

uitstromende medewerkers terecht kunnen komen en in welke marktsectoren er ruimte is voor deze 

medewerkers. Met behulp van deze arbeidsmarktscan kan de organisatie duidelijk in kaart brengen 

wat de daadwerkelijke arbeidsmarktalternatieven zijn voor medewerkers (Gaspersz & Ott, 1999). Uit 

de literatuur is gebleken dat inzicht in het aantal arbeidsmarktalternatieven belangrijk is ter 

bevordering van de externe mobiliteit van medewerkers en dit inzicht kan verworven worden met 

behulp van een arbeidsmarktscan (Gerhart, 1990; Wit, Breukelen, & Gagliardi, 1993). Door middel van 

een arbeidsmarktscan kunnen medewerkers namelijk meer kennis verkrijgen over hun kansen op de 

arbeidsmarkt en over de soort functies die beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. Mogelijk leidt dit ertoe 

dat zij door middel van dit instrument inzien dat er meerdere functies zijn die kunnen voldoen aan de 

wensen van de medewerker en kunnen zij inzien dat ze niet per definitie zijn aangewezen op de 

huidige functie (Gaspersz & Ott, 1996). Dit instrument kan overigens ook van belang zijn voor 

medewerkers die wel al bereid zijn zich extern te mobiliseren, omdat ze met behulp van de 

arbeidsmarktscan kunnen identificeren waar zij kunnen instromen, waardoor de kans groter wordt dat 

deze medewerkers daadwerkelijk mobiel worden. 

 

De ‘ik kan het niet én ik wil het niet’ groep 

Dit is de meest problematische groep, omdat hierbij zowel een gebrek aan bereidheid als een gebrek 

aan vermogen tot externe mobiliteit bestaat. Hierbij is het dus belangrijk om instrumenten in te zetten 

die zowel bijdragen aan de competenties van de medewerkers, als het wegnemen van weerstanden 

tegen mobiliteit. Hierbij zal dus een combinatie van de zojuist genoemde instrumenten noodzakelijk 

zijn. Hierbij is het erg belangrijk dat deze groep veel ondersteuning vanuit de organisatie krijgt en dient 

de organisatie zich ervan bewust te zijn dat deze groep medewerkers zelf geen initiatief zal tonen 

(Kluytmans & Ott, 1999; Gaspersz & Ott, 1999).  

2.5 Samenvatting literatuurstudie 

Uit de literatuurstudie is gebleken dat vele factoren een invloed kunnen uitoefenen op de externe 

mobiliteit van medewerkers. Zo wordt er verwacht dat bepaalde demografische variabelen, de 

kenmerken van de organisatie, de arbeidsgeschiedenis, toekomstvisie en arbeidsvreugde van de 

medewerker en tot slot de arbeidsmarktalternatieven een invloed uitoefenen op de mate van externe 

mobiliteit onder medewerkers. Daarnaast is gebleken dat verschillende instrumenten kunnen worden 

ingezet om de externe mobiliteit onder medewerkers te verhogen. Er wordt verwacht dat de 

genoemde instrumenten ook door medewerkers van WSD gezien worden als instrumenten om de 

externe mobiliteit te bevorderen. De genoemde factoren en instrumenten hebben in dit onderzoek een 

leidraad gevormd tijdens de dataverzameling. De topiclijst is namelijk aan de hand van deze factoren 

en instrumenten gestructureerd.  
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3. Methoden van Dataverzameling 

In dit hoofdstuk worden de methoden van dataverzameling die in dit onderzoek gehanteerd worden 

toegelicht. Hierbij worden de opzet, uitvoering en analysemethode van het onderzoek besproken. Tot 

slot wordt er ook ingegaan op de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek.  

 

3.1 Onderzoekstype 

De vraagstelling is onderzocht door middel van een praktijkgericht kwalitatief onderzoek. Het 

onderzoek is praktijkgericht, omdat de kennis die in dit onderzoek wordt verkregen, gebruikt zal 

worden door de onderzoeksorganisatie om de externe mobiliteit van medewerkers te bevorderen. Er is 

gekozen voor een kwalitatief onderzoek, omdat het binnen dit onderzoek niet alleen belangrijk is 

welke factoren een invloed uitoefenen op de externe mobiliteit van de medewerkers, maar dat er 

vooral ook gezocht wordt naar verklaringen waarom medewerkers bepaalde factoren belangrijk 

vinden. Dit betekent dat het belangrijk is dat er bij de dataverzameling doorgevraagd kan worden, 

waardoor een kwalitatief onderzoek voor de hand ligt. Naast het feit dat een kwalitatief onderzoek de 

mogelijkheid biedt om door te vragen, kan met behulp van interviews ook aangevoeld worden in 

hoeverre externe mobiliteit een begrip is waar medewerkers niet graag over praten. Vooraf gaf de 

organisatie namelijk aan dat zij bang was dat medewerkers het een eng begrip zouden vinden. Met 

behulp van interviews kan afgetast worden in hoeverre dit het geval is en kan de onderzoeker de 

vragen aan de respondent aanpassen. Zo kan bijvoorbeeld de vraag in hoeverre medewerkers bang 

zijn voor hun functie met het oog op de komende bezuinigingen pas later in het interview gesteld 

worden. Daarom ging de voorkeur van de organisatie dan ook uit naar een kwalitatief onderzoek. Tot 

slot is er binnen de onderzoeksorganisatie waar dit onderzoek uitgevoerd wordt sprake van een 

bijzondere situatie. De organisatie zal namelijk met het oog op de bezuinigingen de uitstroom van 

medewerkers moeten bevorderen. Eerdere onderzoeken richten zich vooral op de volledig vrijwillige 

uitstroom, waarbij er over het algemeen geen sprake is van een noodzakelijke krimp in het 

personeelsbestand. De vraag is dan ook of de situatie binnen deze onderzoeksorganisatie leidt tot 

een andere waardering van bepaalde factoren.  

3.2 Dataverzameling 

De gegevens van dit onderzoek zijn verzameld door middel van half gestructureerde interviews. De 

organisatie is namelijk zeer geïnteresseerd in de factoren die de medewerkers zelf belangrijk vinden. 

Aan de hand van de resultaten uit de literatuurstudie is een topiclijst opgesteld, welke gebruikt is 

tijdens alle interviews. Door middel van het gebruik van half gestructureerde interviews bleef er veel 

ruimte voor de eigen inbreng van de respondenten, terwijl toch alle topics die naar voren kwamen in 

de literatuur besproken werden. De interviews begonnen met open vragen, waarbij het initiatief vooral 

uit de werknemers kwam. Vervolgens werden de factoren die nog niet door de respondent zelf waren 

aangehaald besproken worden door middel van meer gestructureerde vragen. De interviews 

begonnen dus breed, waarna de vragen steeds smaller werden om te achterhalen waarom 

respondenten bepaalde factoren belangrijk vinden. Door middel van de half gestructureerde interviews 
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kon naar mate het onderzoek vorderde flexibel gereageerd worden op gebeurtenissen die 

plaatsvonden. De topiclijst van de interviews is bijvoorbeeld gedurende het onderzoek licht aangepast. 

Respondenten spraken namelijk veel over de goede arbeidsvoorwaarden bij de 

onderzoeksorganisatie, terwijl dit een element was die in de eerste instantie niet meegenomen werd. 

Deze arbeidsvoorwaarden bleken in grote mate te leiden tot arbeidsvreugde onder de werknemers, 

waardoor ervoor gekozen is om dit onderwerp in elk interview aan bod te laten komen. De topiclijst is 

te vinden in bijlage III. 

 

In dit onderzoek zal de theorie uit het theoretisch kader gebruikt worden als basisbril waardoor naar de 

situatie gekeken wordt. Externe mobiliteit is namelijk een fenomeen waar al vaker onderzoek naar is 

gedaan, waardoor er al verschillende modellen ontwikkeld zijn welke ingaan op de factoren die hierop 

van invloed zijn. Aan de hand van de factoren die uit de literatuur naar boven komen, is er gekeken 

naar wat er gezegd wordt door de respondenten in dit onderzoek. De literatuur is dan ook gebruikt bij 

de voorbereiding van het onderzoek en bij de analyse en interpretatie van de resultaten. 

3.3 Selectie respondenten 

Zoals zojuist is aangegeven is het doel van dit onderzoek vooral praktijkgericht. De organisatie wil een 

probleem oplossen. De organisatie waarbinnen dit onderzoek heeft plaatsgevonden, heeft 

aangegeven dat de bevordering van de uitstroom vooral belangrijk is voor de ambtenaren uit de staf 

en de bovenste laag van de lijn die werkzaam zijn bij WSD. De onderzoeksgroep bestaat dan ook uit 

deze medewerkers. Dit betekent dat de medewerkers die daadwerkelijk de doelgroep begeleiden niet 

zijn meegenomen in dit onderzoek. De organisatie wil namelijk niet snijden in het personeel dat direct 

in contact staat met de doelgroep. De onderzoeksgroep bestaat uit ongeveer 140 medewerkers, 

waarvan 16 medewerkers geïnterviewd zijn. De geselecteerde respondenten zijn op een aselecte 

manier gekozen. Met behulp van een personeelslijst van alle medewerkers uit de onderzoeksgroep is 

een aselecte steekproef genomen. Er waren 16 medewerkers geselecteerd. Eén van de medewerkers 

kon niet meewerken, omdat deze in de periode waarin de interviews gehouden werden geen tijd had. 

De interviews werden ingepland door de managementassistente, die zicht had op de agenda’s van de 

medewerkers. Zij kon bevestigen dat het inderdaad qua tijd niet mogelijk was om een interview met 

deze respondent in te plannen. Daarnaast wilde één van de geselecteerde medewerkers niet 

meewerken aan het onderzoek. Hij gaf aan dat hij niet wilde spreken over zijn externe mobiliteit. Er is 

geprobeerd hem te overtuigen door meer te vertellen over het onderzoek, maar hij had vast besloten 

dat hij niet zou meewerken. Daarom zijn er twee nieuwe medewerkers geselecteerd, welke wel bereid 

waren mee te werken. Van de 16 geïnterviewde medewerkers zijn tien medewerkers van het 

mannelijke geslacht en zes medewerkers van het vrouwelijke geslacht. De respondenten zijn tussen 

de 30 en 58 jaar oud en hebben een opleidingsachtergrond van LTS tot Universitair niveau. Slechts 2 

medewerkers hebben een tijdelijk contract, de rest van de medewerkers heeft een vast contract en de 

medewerkers hebben een dienstverband van tussen de twee jaar en de 20 jaar. Bijna alle 

respondenten hebben kinderen en acht respondenten hebben kinderen die jonger zijn dan acht jaar. 

Slechts twee respondenten hebben geen kinderen.  
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3.4 Data-analyse 

Bij de analyse van de date zullen de gegevens die verworven zijn uit de interviews eerst 

uiteengerafeld worden, waarna ze weer door middel van categoriseren in elkaar gezet worden. In 

deze analyse worden verschillende stappen ondernomen, als het schrijven van transcripties van de 

interviews en het open coderen, axiaal coderen en selectief coderen van de data. 

3.4.1 Transcripties interviews 
Voordat met de daadwerkelijke analyse begonnen kon worden, is er van elk interview een transcriptie 

geschreven. Hierin zijn alle interviews letterlijk uitgewerkt, waardoor de formulering van de respondent 

in stand wordt gehouden. De transcripties van de interviews zijn steeds binnen twee dagen na het 

interview geschreven, zodat er steeds goed gereflecteerd kon worden op de data die naar voren 

kwamen in een interview. Dit maakte het ook mogelijk om dingen die naar voren kwamen in het ene 

interview ook nog in de interviews daarna bespreekbaar te maken. 

3.4.2 Open Coderen 
Door middel van open coderen wordt een begrippenkader ontwikkeld, waarmee het materiaal 

overzichtelijk gemaakt wordt. Dit wordt gedaan door de tekst goed te lezen en steeds te vragen: wat 

zeggen de respondenten? Tijdens deze stap zijn bepaalde codes toegekend aan fragmenten. 

Codering in deze stap vindt dus plaats aan de hand van de letterlijke transcripties die zijn gemaakt 

van de interviews. Hierbij zijn in-vivo codes gebruikt, waarbij er dus echt gekeken wordt naar 

begrippen die door de respondenten zelf gebruikt zijn. Hierbij wordt echter ook rekening gehouden 

met de sensitizing concepts die zijn voortgekomen uit de theorie. Door middel van het gebruik van het 

programma MAXQDA is deze analyse gemaakt, waarna een eerste versie van de codeboom van deze 

data gevormd is. 

3.4.3 Axiaal Coderen 
Door middel van het axiaal coderen worden begrippen duidelijker omschreven en afgebakend. Er 

wordt gekeken welke begrippen van respondenten eigenlijk hetzelfde zeggen en wordt de relevantie 

van de begrippen bepaald. Hierbij vindt dus een interpretatie plaats van de begrippen die gebruikt 

worden door de respondenten en worden categorieën ontwikkeld. In deze stap worden ook de codes 

gereduceerd, omdat bepaalde codes dezelfde betekenis hebben en dus samengevoegd kunnen 

worden. 

3.4.4 Selectief Coderen 
Het doel van selectief coderen is het ontwikkelen van een model dat past bij de gegevens die zijn 

voortgekomen uit de dataverzameling. Tijdens deze stap wordt het antwoord op de onderzoeksvraag 

gezocht. In dit onderzoek is in deze stap gekeken naar de factoren die het zwaarste wegen voor de 

medewerkers  en is ook weer gekeken naar het onderscheid tussen de bereidheid en het vermogen 

van medewerkers om zich extern te mobiliseren. 
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3.5 Betrouwbaarheid en validiteit 

In kwalitatief onderzoek is de betrouwbaarheid en validiteit net zo belangrijk als in een kwantitatief 

onderzoek. Bij kwalitatief onderzoek is echter minder sprake van gestandaardiseerde 

onderzoeksmethoden, waardoor de betrouwbaarheid van de meetmethode moeilijker is te 

garanderen. 

3.5.1 Betrouwbaarheid 
Een onderzoek is betrouwbaar wanneer de invloed van toevallige of onsystematische fouten klein zijn. 

Dit betekent dat een onderzoek betrouwbaar is wanneer men dezelfde resultaten krijgt wanneer het 

onderzoek herhaald wordt (Boeje, 2005).  

Om de betrouwbaarheid van dit onderzoek te verhogen is ten eerste zojuist een methodische 

verantwoording gegeven, waardoor dit onderzoek in zekere mate herhaalbaar is en waardoor een 

kritische reflectie van anderen mogelijk is. In deze methodische verantwoording is uiteengezet wat de 

onderzoeker heeft gedaan, hoe dit is gedaan en waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Het proces 

van dit onderzoek is door middel van deze verantwoording inzichtelijk gemaakt, waardoor anderen 

aan de hand van deze informatie kunnen nagaan in hoeverre de uitkomsten van het onderzoek te 

vertrouwen zijn. Deze methodische verantwoording verhoogt dus de betrouwbaarheid van dit 

onderzoek (Boeije, 2005). Daarnaast zijn alle interviews opgenomen en getranscribeerd, om ervoor te 

zorgen dat er geen belangrijke informatie verloren ging. Dit leidt ertoe dat de resultaten uit dit 

onderzoek controleerbaar zijn.  

3.5.2 Validiteit 
Ten eerste zal de interne validiteit van het onderzoek besproken worden. Hierbij is het van belang dat 

in dit onderzoek gemeten is wat de onderzoeker daadwerkelijk wilde meten. Eén van de mogelijke 

bedreigingen van de interne validiteit ontstaat wanneer een deel van de onderzoekspopulatie niet wil 

meewerken. Zoals eerder is aangegeven hebben twee geselecteerde respondenten door 

verschillende redenen niet meegewerkt aan het onderzoek. Het lijkt er echter op dat dit de validiteit 

binnen dit onderzoek niet bedreigd heeft, aangezien de onderzoeksgroep groot was, waardoor er 

makkelijk nieuwe respondenten gekozen konden worden en de interviews hebben laten zien dat de 

medewerkers die geïnterviewd zijn alsnog een goede variatie laten zien in hun houding tegenover 

externe mobiliteit. Een tweede bedreiging zou kunnen zijn het geven van sociaal wenselijke 

antwoorden door de respondenten. Externe mobiliteit is mogelijk een gevoelig onderwerp binnen een 

organisatie waarin het duidelijk is dat er bezuinigingen plaats moeten vinden. De interviews werden 

daarom gehouden in een afgesloten ruimte en er werd bij elk interview duidelijk uitgelegd dat de 

gegevens die uit de interviews komen vertrouwelijk behandeld zouden worden. Tijdens de interviews 

waren respondenten erg open, ook wanneer er gesproken werd over de aanstaande bezuinigingen. 

Bij het merendeel van de interviews gaven respondenten uit zichzelf aan dat er sprake is van een 

bepaalde mate van onzekerheid door de bezuinigingen die de organisatie door moet voeren. Dit 

maakt het aannemelijk dat medewerkers hier eerlijk over hebben gesproken. Medewerkers durfden 

ook kritisch te zijn tegenover de organisatie. Het lijkt er dan ook op dat er geen sprake is geweest van 

sociaal wenselijke antwoorden. 
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Daarnaast is het bij de interne validiteit van het onderzoek van belang dat de onderzoeker de juiste 

data verzameld en uit deze data de juiste conclusies trekt. Aan de hand van de interviews heeft de 

onderzoeker de data verzamelt die leidt tot de beantwoording van de onderzoeksvraag. Met behulp 

van de interviews is dus gemeten wat er gemeten diende te worden in dit onderzoek. Door middel van 

de zojuist beschreven methodologische verantwoording is beargumenteerd dat op de manier waarop 

deze stappen genomen worden leidt tot een juiste analyse van de data.  Er is zoveel mogelijk gebruik 

gemaakt van bestaande processen en daarnaast is er, zoals eerder aangegeven, bij de analyse 

gebruik gemaakt van het programma MAXQDA. 

 

Ten tweede dient de externe validiteit van dit onderzoek besproken te worden. Hierbij wordt de vraag 

gesteld of de uitkomsten van dit onderzoek generaliseerbaar zijn. Zoals eerder is aangegeven, is dit 

onderzoek in principe een praktijkgericht onderzoek. Externe validiteit was dus niet het hoofddoel van 

dit onderzoek. De 16 medewerkers die geïnterviewd zijn, zijn aselect getrokken, waarbij verschillende 

groepen medewerkers goed vertegenwoordigd zijn. Dit leidt ertoe dat men er vanuit kan gaan dat de 

resultaten uit dit onderzoek een goed beeld vormen voor de gehele onderzoeksgroep. Omdat er 

sprake is van een kleine steekproef zijn de resultaten uit dit onderzoek echter niet te generaliseren 

naar andere organisaties. Dit neemt echter niet weg dat de uitkomsten uit dit onderzoek ook bruikbaar 

kunnen zijn voor andere organisaties. Hoe meer de context van een organisatie overeenkomt met de 

organisatiecontext in dit onderzoek, hoe aannemelijker het is dat de resultaten uit dit onderzoek ook 

nuttig zijn voor die betreffende organisatie. 

3.5.3 Rol van de onderzoeker 
Waar het gaat om de betrouwbaarheid en validiteit van kwalitatief onderzoek is het belangrijk dat je je 

als onderzoeker bewust bent van de rol die je speelt in de organisatie. Vooral in een kwalitatief 

onderzoek speelt de onderzoeker zelf een belangrijke rol, aangezien deze direct in contact staat met 

zijn respondenten. Het is daarom belangrijk om je er als onderzoeker bewust van te zijn dat jouw 

aanwezigheid een invloed kan uitoefenen op het gedrag van respondenten. Dit onderzoek werd 

uitgevoerd in opdracht van het management van WSD, waarbij tijdens de oriënterende fasen alleen is 

gesproken met de directeur Sociale en Economische zaken. Dit kan ertoe hebben geleid dat de 

onderzoeker niet volledig waardevrij was. De respondenten wisten ook dat de onderzoeker het 

onderzoek uitvoerde in opdracht van het management. Het is mogelijk dat dit ertoe heeft geleid dat 

respondenten bepaalde opvattingen wel of niet hebben gedeeld. Een voordeel was echter wel dat de 

onderzoeker zelf niet werkzaam is bij WSD, waardoor het voor de onderzoeker makkelijker is om 

afstand te nemen van de organisatie en waardevrij te blijven. De onderzoeker heeft dan ook 

geprobeerd om geen waardeoordeel te geven en zo objectief mogelijk te blijven.  
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4. Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de bevindingen die voortkomen uit de verzamelde data beschreven. De eerste 

paragraaf bespreekt in hoeverre medewerkers van WSD bezig zijn met de eigen externe mobiliteit. 

Vervolgens worden de factoren die van invloed zijn op de externe mobiliteit van medewerkers 

besproken. Tot slot wordt uiteengezet welke HR-instrumenten volgens de medewerkers van WSD 

ingezet kunnen worden om de eigen externe mobiliteit te verhogen.  

4.1 Externe mobiliteit 

Uit de interviews blijkt dat medewerkers verschillen in de mate waarin zij bezig zijn met externe 

mobiliteit. Meerdere respondenten laten weten dat zij op dit moment niet bezig zijn met externe 

mobiliteit.  

Respondent 15: “Ik ben echt níet op zoek. Ik kijk niet eens in kranten of wat dan ook, daar ben 

ik helemaal niet mee bezig. Er is mij ook wel eens een baan aangeboden, recentelijk.. maar 

daar heb ik helemaal geen behoefte aan.” 

Een tweede groep medewerkers vertelt in de toekomst nog mobiel te willen worden, maar is hier op dit 

moment nog niet zo mee bezig. Andere respondenten geven aan dat zij zich momenteel wel aan het 

oriënteren zijn op de arbeidsmarkt, maar er is slechts één respondent die concrete stappen heeft 

ondernomen om extern mobiel te worden. Deze respondent gaat de organisatie verlaten. 

Medewerkers die aangeven zich wel te oriënteren op externe mobiliteit, doen dit vooral door het 

bekijken van vacatures in de krant en op internet. Geen enkele respondent laat weten dat deze op dit 

moment daadwerkelijk aan het solliciteren is. Sommige medewerkers hebben tijdens hun functie bij 

WSD wel nog bij andere organisaties gesolliciteerd, maar zijn om verschillende redenen op dat 

moment toch nog niet uitgestroomd.  

 Respondent 16: “Ik heb op een gegeven moment uhm heb ik wel buiten de deur gesolliciteerd. 

Omdat ik dus wel echt bepaalde ambities had. Maar uhm daar ben ik dus niet aangenomen 

toen.. Maar nu heb ik thuis een kleine, dus daarom staat het nu wel echt op een lager pitje. 

Plus dat we ook een kleine verandering hebben gehad binnen WSD, waardoor mijn functie 

ook wat is veranderd. Dus dat vind ik heel erg leuk. 

Bij slechts één van de respondenten is WSD de eerste werkgever. Alle overige respondenten zijn in 

het verleden om uiteenlopende redenen extern mobiel geweest. Hierbij is zowel sprake geweest van 

vrijwillige mobiliteit als gedwongen mobiliteit. De meeste respondenten geven aan dat ze allemaal nog 

lang door moeten werken en dat ze over het algemeen niet van plan zijn die jaren allemaal bij WSD 

door te brengen. Toch is men over het algemeen niet bereid om op korte termijn extern mobiel te 

worden. Uit de interviews blijkt dan ook dat medewerkers op dit moment weinig bereid zijn tot externe 

mobiliteit. De meeste medewerkers laten weten dat zij wel voldoende vermogen hebben om zich 

extern te mobiliseren, hoewel zij wel aangeven dat er bepaalde factoren zijn die dit vermogen 

(kunnen) verlagen. Medewerkers maken ook zelf dit onderscheid tussen willen en kunnen, en geven 

aan dat vooral het feit dat ze niet extern mobiel willen worden ertoe leidt dat ze dit ook niet zijn. Dit 

betekent dat men wel aangeeft dat bepaalde factoren van invloed zijn op het vermogen, maar dat het 

grootste knelpunt ligt in de bereidheid tot externe mobiliteit. 
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4.2 Demografische variabelen 

4.2.1 Leeftijd 
Respondenten noemen leeftijd als een belangrijke factor wanneer het gaat om het vermogen tot 

externe mobiliteit. Ze geven aan dat leeftijd vooral een belemmerende factor wordt wanneer ze de 50 

gepasseerd hebben. De medewerkers zeggen niet zozeer minder bereid te zijn om mobiel te worden 

wanneer ze de 50 passeren, maar geven aan dat ze denken dat organisaties niet graag medewerkers 

van 50+ aannemen en dat dat ertoe zou leiden dat ze hoogstwaarschijnlijk niet meer extern mobiel 

worden wanneer ze die leeftijdsgrens bereikt hebben. Ook medewerkers die op dit moment nog wat 

jonger zijn zeggen dat ze verwachten dat externe mobiliteit lastiger wordt wanneer ze ouder worden. 

Medewerkers van rond de 40 merken dan ook op dat ze binnen nu en een aantal jaren nog mobiel 

willen worden, omdat ze verwachten dat de kansen daarna minder gaan worden.  

Respondent 12: “Maar wat wel meespeelt he.. je moet op een gegeven moment ook uhm.. ik 

ben nu 42 […] Als je een bepaalde leeftijd bereikt dan.. die switch wordt lastiger op enig 

moment hè.. dusja..” (Interviewer: “En waarom wordt dat lastiger?”)  “Ja omdat bedrijven dan 

toch denk ik op een gegeven moment kiezen voor wat jongere mensen.. dus uhm ja.. en ik 

weet niet hoe dat nu ligt hoor, want ik ben niet meer zo op de hoogte van alles wat er speelt 

op de arbeidsmarkt zeg maar […] Maar mijn idee is gewoon van.. als je nog wilt switchen dan 

zul je dat eigenlijk voor je 50ste ofzo uh moeten doen.. anders wordt het gewoon lastiger. 

Maar ik heb dus nog wel een paar jaar haha.. Maar uhm.. ja dat zal ik dan nog wel voor mijn 

50
ste

 doen.” 

Een aantal respondenten spreken uit dat ze verwachten dat ze wanneer ze ouder worden meer 

interne veranderingen zullen inzetten, dan dat ze extern mobiel zijn. Ze geven namelijk aan dat de wil 

om mobiel te zijn niet minder zal worden naarmate ze ouder worden, maar dat de kleinere kansen op 

de arbeidsmarkt ertoe zullen leiden dat ze extern minder mogelijkheden hebben. Zij willen zich echter 

wel blijven ontwikkelen, waardoor ze verwachten meer intern mobiel te worden. Medewerkers geven 

dus aan dat leeftijd vooral een belangrijke rol speelt wanneer het gaat om het vermogen tot externe 

mobiliteit en minder voor de bereidheid tot mobiliteit.  

Respondent 13: “Ja nou goed.. op een gegeven moment houdt het ook op.. als je boven de 50 

bent moet je ook niet meer teveel gaan job hoppen. Nouja eigenlijk.. eigenlijk wel.. maar 

uiteindelijk bereik je de grens maatschappelijk.. wat maatschappelijk nog als acceptabel wordt 

gezien. Heel veel bedrijven nemen gewoon geen oudere werknemers aan. Heel dom, maar 

het gebeurt wel. En heel veel oudere werknemers durven ook niet meer te veranderen op een 

gegeven moment. Kijk bij mij gaat het nog.. ik ben nu 45. En nou goed, ik moet nog sowieso 

nog 27 jaar geloof ik. Dus die was ik niet van plan allemaal bij WSD door te brengen maar 

zoals het er nu uit ziet denk ik dat ik uhm.. dat de frequentie misschien wel afneemt, maar.. of 

dat ik dan misschien meer intern zou willen veranderen. Omdat je dus toch minder kansen 

hebt extern als je ouder bent.. Maar ik denk dat mobiliteit op zich, is voor mij alleen maar heel 

goed is..” 

Slechts twee medewerkers hebben aangegeven het zelf niet meer te zien zitten om extern mobiel te 

worden naar  aanleiding van hun leeftijd. Zij geven aan dat ze denken dat ze qua niveau het plafond 
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bereikt hebben wat betekent dat ze verwachten niet veel meer te kunnen groeien. Dit leidt ertoe dat zij 

niet meer bereid zijn zich extern te mobiliseren. De andere medewerkers geven aan dat, ondanks dat 

ze bijvoorbeeld 50 jaar zijn, ze niet denken dat WSD hun laatste werkgever is, omdat ze nog zoveel 

jaar moeten werken. 

4.2.2. Levensfase 
Wanneer het gaat om de bereidheid tot mobiliteit geven respondenten aan dat niet zozeer de leeftijd, 

maar vooral de levensfase waarin een medewerker zich bevindt belangrijk is. Zo zeggen verschillende 

medewerkers dat zij minder mobiel zijn, zijn geweest of zullen worden in de fase waarin zij kinderen 

krijgen. Op de invloed van het hebben van kinderen op de externe mobiliteit van medewerkers wordt 

zo meteen verder ingegaan. Een andere levensfase die wordt aangehaald door een aantal 

respondenten is de ‘midlife-crisis’. Hierbij wordt aangegeven dat mannen tussen de 40 en 45 zichzelf 

vaak de vraag stellen wat ze de rest van hun leven willen doen. Eén van deze respondenten is nadat 

hij zichzelf deze vraag had gesteld een andere weg ingeslagen en is op die manier bij WSD terecht 

gekomen.  

Respondent 13: “Dan sta je op een gegeven moment voor de keuze.. ja uhm.. toen was ik 

inmiddels de 40 gepasseerd.. van ja, ga ik dit nou nog de rest van mijn leven doen? Of ga ik 

nu nog een wending in mijn carrière maken? En toen ben ik hier terecht gekomen, in de 

sociale werkvoorziening..” 

Niemand van de respondenten geeft echter aan zich op dit moment in deze fase te bevinden. 

4.2.3 Thuissituatie 
De thuissituatie van medewerkers blijkt een grote invloed te hebben op de vraag of medewerkers 

extern mobiel willen worden. Veel medewerkers hebben op dit moment jonge kinderen en geven aan 

dat ze daarom bepaalde elementen die het werk bij WSD met zich meebrengt zó fijn vinden dat ze de 

organisatie nu niet willen verlaten. Ze noemen hierbij ten eerste de werktijden. Medewerkers zijn 

namelijk allemaal tussen half 5 en 5 uur klaar met werken, waardoor ze op tijd thuis zijn. Daarnaast 

geven ze aan dat de organisatie heel flexibel is in het opnemen van verlofdagen. Als een kind ziek is 

en de werknemer geen belangrijke afspraken heeft staan, mag deze diezelfde dag nog een verlofdag 

opnemen om voor zijn zieke kind te zorgen. Hierbij wordt aangegeven dat deze regelingen niet alleen 

bestaan, maar dat er ook begrip wordt getoond wanneer je er daadwerkelijk gebruik van maakt. Er 

wordt aangegeven dat deze regelingen van hoog tot laag in de organisatie gebruikt worden.  

Respondent 16: “Er wordt ook gewoon gezegd van uhm.. als er iets met je kind is of je moet 

naar huis toe.. kijk ook gewoon in je agenda. Als je een afspraak hebt die je af kan zeggen, 

zeg „m dan af en als je een afspraak door kunt geven aan een ander, geef „m dan door. Dus 

daar zijn ze heel flexibel in. Als ik bij wijze van spreken nu gebeld wordt van uh: het lukt thuis 

niet.. dan zou ik bij wijze van spreken bijna zo in de auto kunnen springen.” 

De respondenten geven dus aan dat de werk/privé-verhouding bij WSD erg prettig is en zijn van 

mening dat dit bij veel andere organisaties niet het geval is, waardoor zij geremd worden in hun 

externe mobiliteit. Medewerkers noemen ook de korte woon/werkafstand waarvan bij de meeste 

medewerkers sprake is. Zij geven aan dat ze graag dicht bij huis willen werken, omdat ze zoveel 
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mogelijk tijd vrij willen maken voor het gezin, terwijl een langere reistijd leidt tot minder privétijd. 

Daarnaast blijkt uit de interviews dat de ambities van de medewerkers tijdelijk veranderen  wanneer ze 

kinderen krijgen. Verschillende respondenten geven aan dat zij nog wel bepaalde ambities hebben, 

maar dat deze ambities op dit moment op een laag pitje staan in verband met de thuissituatie. Zij 

geven namelijk aan dat wanneer zij kinderen hebben, zij de privétijd belangrijker vinden dan het 

opbouwen van een carrière. 

Respondent 15: “Als je kinderen krijgt.. tenminste in mijn geval.. dan komt carrière op een 

ander pad. Het is nog steeds even belangrijk, maar ik moet keuzes maken en ik moet mijn 

energie verdelen.” 

Verschillende medewerkers geven dan ook aan dat wanneer de kinderen wat ouder zijn er weer meer 

flexibiliteit ontstaat.  

Respondent 2: “Mijn kinderen zijn de deur uit, dus ik heb alleen mijn vrouw en ik.. dus ja.. je 

zou best een risicootje kunnen aangaan om te zeggen van: ik ga weer eens opnieuw 

beginnen, of ergens buiten de deur weer met een tijdelijke baan of een tijdelijk contract. Maar 

ik zeg al, vooralsnog heb ik daar geen behoefte aan. Ik ben tevreden met wat we hier hebben 

op dit moment..” 

Ook mensen die (nog) geen kinderen hebben laten zich minder door de werk/privé-verhouding 

beïnvloeden. Deze medewerkers geven ook duidelijk aan dat ze meer flexibel zijn omdat ze geen 

kinderen hebben.  

 Respondent 4: “En ik heb ook geen huisje boompje beestje hè. Ik bedoel.. ik woon samen 

met mijn vriend en we hebben nog geen kinderen waar we rekening mee moeten houden.. 

Dus wat dat betreft ben ik nog heel flexibel.” 

Naast de zojuist genoemde gunstige werk/privé-verhouding geven vooral de medewerkers met 

kinderen aan dat zij zekerheid erg belangrijk vinden en dat deze zekerheid hen remt in hun mobiliteit. 

Later wordt er dieper ingegaan op de invloed van zekerheid op externe mobiliteit. Bij het voorgaande 

gaat het dus om de bereidheid van medewerkers om extern mobiel te worden en er kan dan ook 

geconcludeerd worden dat medewerkers met kinderen over het algemeen minder bereid zijn tot 

externe mobiliteit. Een uitzondering hierbij vormen medewerkers die nog bepaalde ambities hebben. 

Op de invloed van ambities op externe mobiliteit wordt later ingegaan. 

 

De werk/privé-verhouding blijkt niet alleen van invloed te zijn op de bereidheid van medewerkers om 

zich extern te mobiliseren, maar in bepaalde mate ook op het vermogen. De werk/privéverhouding 

heeft namelijk invloed op de mate waarin medewerkers initiatieven nemen om het vermogen tot 

externe mobiliteit te vergroten. Medewerkers met jonge kinderen geven over het algemeen aan dat zij 

op dit moment geen opleidingen willen volgen, omdat zij vinden dat dit teveel privétijd kost. 

Verschillende respondenten geven aan dat zij nog graag opleidingen willen volgen, maar dat ze op dit 

moment een afweging moeten maken tussen het volgen van opleidingen en privétijd met de kinderen.  

Respondent 12: “Ik heb op zich altijd wel graag een ehm.. opleiding of cursus gedaan, en dat 

zou ik nu nog willen, want ik ben nu eigenlijk ook al bezig met het oriënteren op een ehm.. 

geschikte opleiding om mezelf ook op een hoger plan te krijgen. Maar dat is ook weer lastig, 
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nou ja lastig in die zin dat.. het neemt enorm veel tijd in beslag als je echt een opleiding wilt 

gaan doen. Ik heb dan thuis 2 kleine kinderen, werk 4 dagen, dus ik ben daar nu nog even 

over na aan het denken van hoe ik dat ga oppakken en of ik het waard vind.” 

Dit betekent dat deze medewerkers over het algemeen minder bezig zijn met de eigen opleiding, 

waardoor het vermogen om zich te mobiliseren niet vergroot wordt. Dit geldt overigens alleen voor 

opleidingen die grotendeels in eigen tijd plaatsvinden en ook hierbij vormen medewerkers die nog 

bepaalde ambities hebben een uitzondering. Daarnaast geeft een respondent die geen kinderen heeft 

aan dat hij verwacht dat zijn vermogen om te mobiliseren hoger ligt, omdat hij dankzij zijn 

onafhankelijkheid erg flexibel is. Hij verwacht daardoor meer kansen te maken op de externe 

arbeidsmarkt. 

 

Door een aantal medewerkers wordt ook aangegeven dat het hebben van een partner invloed heeft 

op de externe mobiliteit. Verschillende medewerkers hebben aangegeven dat zij eerder extern mobiel 

zijn geweest, omdat zij door afspraken met de partner moesten verhuizen en de woon/werkafstand 

daardoor te groot werd. Bij deze respondenten heeft het hebben van een partner dus geleid tot 

externe mobiliteit. Daarnaast geeft een respondent aan dat de steun van zijn vrouw een belangrijke 

voorwaarde was voor zijn externe mobiliteit. 

Respondent 6: “Ja weetje.. die steun van mijn vrouw ook.. die moet er natuurlijk ook zijn. Ik 

ben begonnen met de HBO-opleiding en ik heb het daar natuurlijk uitvoerig met mijn vrouw 

over gehad, voordat we echt de inschrijfformulieren gingen invullen.. want ik wilde wel 

studeren.. maar ik wilde niet gaan studeren en dat ik vervolgens na vijf jaar een echtscheiding 

zou hebben en ergens op een zolderkamertje in de stad zou zitten.. dat is het mij niet waard. 

[…] En dat steunen doet ze nog steeds. Want ja het moet het wel waard zijn allemaal he..” 

Er wordt door verschillende medewerkers ook aangegeven dat externe mobiliteit makkelijker is 

wanneer de partner goed verdient, omdat er dan ruimte is voor het nemen van een risico. Het hebben 

van een partner wordt echter niet bestempeld als een remmende factor. 

Tot slot haalt één respondent aan dat de omgeving ook van invloed is op de mate waarin hij bezig is 

met externe mobiliteit. Deze medewerker vertelt namelijk dat zijn familie hem altijd heeft gestimuleerd 

om zich te blijven ontwikkelen, waardoor hij hier zelf ook meer mee bezig is. Deze respondent is dus 

voortdurend op ontwikkeling gericht, maar geeft aan dat hij pas weer extern zal gaan als hij zijn interne 

mogelijkheden niet meer uitdagend genoeg vindt.  

4.2.4 Opleidingsniveau 
Met de medewerkers is ook gesproken over de invloed van het opleidingsniveau op externe mobiliteit, 

maar hier komt er geen eenduidig beeld uit naar voren. Wanneer er gekeken wordt naar de 

medewerkers die bezig zijn met externe mobiliteit, bevinden zich in deze groep zowel hoger 

opgeleiden als lager opgeleiden. Zowel hoger opgeleiden als lager opgeleiden blijven uitdaging in hun 

baan zoeken, wat betekent dat het opleidingsniveau geen invloed lijkt te hebben op de bereidheid tot 

externe mobiliteit.  

Respondent 1: “Uhm ik denk wel dat hoger opgeleiden steeds uitdaging blijven zoeken. Maar 

als je kijkt.. De eerste opleiding die ik volgde was LTS.. en toch ben ik wel uhm.. heel mobiel 
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geweest. Dus in die zin denk ik niet dat opleiding bepalend is nee.. Want ik ben zelf ook altijd 

de uitdaging blijven zoeken. 

Er wordt wel opgemerkt dat mensen die een goede opleiding hebben genoten WSD snel weer 

verlaten wanneer ze binnen WSD niet voldoende mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen.  

 

Respondenten geven aan dat opleidingsniveau wel een belangrijke invloed uitoefent op het vermogen 

tot externe mobiliteit. Medewerkers die een hoge opleiding hebben genoten zijn over het algemeen 

zeer optimistisch over het vermogen om een andere baan te vinden. 

Respondent 2: “ Ik denk ook qua opleidingen die ik allemaal gedaan heb en nu uhm.. de 

werkervaring die ik in deze functie heb.. zou ik ook nog wel ergens anders terecht kunnen. 

Daar ben ik verzekerd van.” 

De meeste respondenten hebben op dit moment een Hbo-opleiding afgerond, wat betekent dat het 

grootste deel van de respondenten goed opgeleid is. Eén van de respondenten met een Mbo-

opleiding geeft aan dat ze opleiding een lastig punt vindt. Ze zegt namelijk het volgende. 

Respondent 9: “Maar ja goed.. ik vind een opleidingsniveau niet altijd veel zeggen.. want kijk 

ik heb een MBO opleiding gevolgd.. maar ik heb wel ook werkervaring. Dus misschien werk en 

denk ik ook wel op HBO niveau. Maarja, daar heb je dan weer een sollicitatiegesprek voor 

nodig.. om daar achter te komen. Dus ja dat is altijd lastig, want ze moeten je wel eerst 

uitnodigen voor een gesprek naar aanleiding van je CV.. En op je CV zie je niet wat je 

denkniveau is.. Dus in die zin denk ik wel dat ik misschien niet op gesprek mag komen voor 

functies waarvoor ik eigenlijk wel geschikt zou zijn.” 

 

Samenhangend met opleidingsniveau is met verschillende respondenten ook de invloed van het 

functieniveau op externe mobiliteit besproken. Deze relatie wordt echter niet duidelijk.  Medewerkers 

stellen dat er in de gehele organisatie weinig verloop is en dat dit dus niet gelinkt kan worden aan een 

bepaald functieniveau. Respondenten geven aan dat vooral ook de top van de organisatie weinig 

mobiel is.  

4.3 Interne mogelijkheden 

De  respondenten verschillen van mening over de invloed van de interne mogelijkheden op de externe 

mobiliteit van medewerkers. De ene groep medewerkers geeft aan dat wanneer zij intern niet de 

mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen, dat ze eerder extern gaan kijken. Zo geven verschillende 

medewerkers aan dat zij zich op bepaalde momenten zijn gaan oriënteren op de externe 

arbeidsmarkt, omdat ze binnen de organisatie niet de mogelijkheden kregen die zij wensten. 

Respondent 4 (deze respondent had intern gesolliciteerd): “[…] Daar heb ik op gesolliciteerd, 

maar daar zochten ze toch net een wat ander persoon voor met nog wat meer ervaring. En 

eigenlijk vanuit daar had ik zoiets van.. nouja dan zal ik toch iets moeten.. en ik was op dat 

moment inderdaad wel bezig van ja.. extern of hier binnen nog iets proberen ofzo. Dus ik was 

toen inderdaad wel een beetje bezig met nadenken over externe mobiliteit.. en eigenlijk op 

datzelfde moment, een maand later eigenlijk, nadat die afwijzing was.. uhm werd mij een 
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andere functie aangeboden waarin ik wel weer die uitdaging zag.. dus toen kreeg ik alsnog 

intern de mogelijkheid en was het voor mij niet meer nodig om verder extern te kijken.” 

Verschillende respondenten zeggen ook in het verleden zoveel mogelijkheden te hebben gehad 

binnen WSD dat ze het eerder ook niet nodig vonden om naar buiten te kijken, maar laten weten dat 

ze zich op dit moment wel aan het herbezinnen zijn omdat er op dit moment minder mogelijkheden zijn 

binnen de organisatie. Dit betekent dat zij de ogen open houden voor interessante vacatures, maar 

het leidt nog niet tot concrete stappen. Meerdere respondenten zijn ook in het verleden mobiel 

geweest omdat ze in de organisatie waarin ze toen werkzaam waren geen mogelijkheden meer zagen 

om zich intern verder te ontwikkelen. Eén van de respondenten geeft zelfs aan dat zij bewust kiest 

voor banen in redelijk grote organisaties, omdat grotere organisaties meer mogelijkheden bieden en 

ze dus minder aangewezen is op externe mobiliteit.  

Meerdere respondenten laten ook weten dat zij een opleiding mochten volgen via de WSD academie, 

maar dat zij ervoor hebben gekozen om dit niet te doen. Als reden geven ze hiervoor dat de interne 

mogelijkheden niet vergroot zouden worden door middel van een opleiding.  

Respondent 8: “Maar ik heb ook gezegd toen van: als ik die studie heb straks.. wat kan ik dan 

hier in de organisatie betekenen? Krijg ik daar een andere functie voor? En dan zeiden ja nee 

die hebben we niet. He want dat was 2 jaar geleden en inmiddels zijn de mensen die wel ja 

hebben gezegd.. dat waren er een stuk of 10.. die hebben het volgens mij op één na allemaal 

gehaald.. dus dat is op zich wel een hele goede score.. van die 10 heeft er maar 1 echt een 

functie gekregen op dat niveau en de rest heeft nog gewoon dezelfde functie en hebben geen 

vooruitzichten op mogelijkheden vanwege de situatie zoals hij nu is bij WSD. Met die 

bezuinigingen en blablabla. Dus die zitten.. terwijl ze het ook wisten hoor, dat als je een studie 

doet dat je dan geen garantie hebt op een andere functie.. dat was bekend. Maar die hebben 

allemaal die opleiding met veel inzet en goed gevolg afgesloten, maar nu zitten ze daar 

gewoon nog. Dus ja ik wist dat ik intern geen stap omhoog zou kunnen doen na die opleiding, 

dus heb er dan ook voor gekozen om dat niet te gaan doen..” 

Op deze manier belemmert het gebrek aan interne mogelijkheden de medewerker om opleidingen te 

volgen, waardoor het vermogen om extern mobiel te worden niet vergroot wordt. 

 

Sommigen zeggen dus dat een gebrek aan interne mogelijkheden de externe mobiliteit bevordert, 

maar anderen zijn juist van mening dat het gebrek aan interne mogelijkheden de externe mobiliteit 

beperkt. Deze groep medewerkers geeft namelijk aan dat de interne mogelijkheden binnen de 

onderzoeksorganisatie relatief klein zijn en dat er daarom geen mobiliteitscultuur bestaat binnen WSD. 

Zij laten weten dat ze niet gewend zijn aan het mobiel zijn binnen de organisatie en dat ze daarom ook 

niet snel buiten de deur gaan kijken. Zij zijn namelijk van mening dat externe mobiliteit te spannend is 

omdat ze niet gewend zijn aan mobiliteit an sich.  

Respondent 10: “Nou wat ik heel erg mis binnen WSD is dat de interne mobiliteit al zeer 

beperkt is. Dus we zijn over het algemeen al niet gewend om eens ergens anders te kijken of 

om uh.. die stap al te wagen […] Als de interne mobiliteit wordt verhoogd dan wordt het op een 

gegeven moment ook veel normaler om buiten de deur te kijken.”  
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Alle respondenten zijn het er wel over eens dat de hoeveelheid interne mogelijkheden een belangrijke 

factor is wanneer het gaat om de invloed op externe mobiliteit, maar verschillen van mening over de 

aard van die invloed. 

 

Medewerkers verschillen overigens ook van mening over de mate waarin WSD intern mogelijkheden 

biedt om door te groeien. Medewerkers die zelf terughoudend zijn geven aan dat er weinig interne 

mogelijkheden zijn, vooral om op hoger niveau door te stromen. Medewerkers die zelf meer initiatief 

nemen zijn over het algemeen van mening dat er genoeg mogelijkheden zijn binnen WSD, maar dat je 

dan wel zelf duidelijk aan moet geven wat je binnen de organisatie wilt bereiken. Respondenten zijn 

het er wel over eens dat er op dit moment minder mogelijkheden zijn binnen WSD, omdat de 

organisatie aan het bezuinigen is. Zij geven aan dat wanneer zij op dit moment van functie willen 

veranderen, zij meer aangewezen zijn op externe mobiliteit. Dit leidt echter nog niet tot het nemen van 

concrete stappen.  

4.4 Zelfontwikkeling 

4.4.1 Training en opleiding 
Alle respondenten geven aan dat zij binnen de onderzoeksorganisatie veel opleidingen en trainingen 

volgen. Medewerkers zijn verplicht een bepaald aantal dagen per jaar te besteden aan de eigen 

ontwikkeling. Hierbij kan zowel sprake zijn van bedrijfsspecifieke trainingen als van meer algemene 

opleidingen. Uit de interviews is gebleken dat medewerkers die een algemene opleiding volgen of 

hebben gevolgd, niet zozeer geïnteresseerd zijn in de externe arbeidsmarkt. Zij geven aan dat zij 

vooral opleidingen volgden om vakinhoudelijk beter te presteren en laten weten dat zij verwachten of 

hadden verwacht dat zij intern meer mogelijkheden zouden krijgen wanneer zij een opleiding zouden 

volgen. Dit blijkt vaak niet het geval te zijn, maar leidt vooralsnog niet tot het vrijwillige vertrek van 

deze medewerkers. Medewerkers geven aan dat zij vaak geen interne veranderingen doormaken na 

een opleiding, maar dat zij door middel van gevolgde opleidingen de eigen functie meer uitdiepen. Zij 

geven hierbij aan dat zij toch nog steeds een uitdaging kunnen vinden in de huidige functie, waarbij ze 

zeggen dat ze daarom nog niet bereid zijn om de externe arbeidsmarkt op te gaan. Verschillende 

respondenten geven aan dat zij wel opleidingen volgen in de hoop intern of extern stappen vooruit te 

kunnen maken, maar over het algemeen zijn ze niet bereid die stappen op korte termijn te gaan 

maken. Er wordt slechts gesproken over toekomstplannen. 

Respondent 12 (respondent geeft aan nog een opleiding te willen volgen): “Ja echt met als 

doel om meer een strategisch HRM, daar mezelf nog een keer in te scholen, want mijn functie 

hier is toch redelijk uitvoerend en ik zou dan graag mezelf op een hoger plan ehm krijgen. En 

of dat nou hier is of dat ik ga solliciteren.” 

 Het merendeel van de respondenten geeft overigens aan dat de opleidingen die zij volgen over het 

algemeen sterk gerelateerd zijn aan het werk. Daarnaast laten zij weten dat het volgen van 

opleidingen en dus het werken aan de eigen ontwikkeling leidt tot meer tevredenheid in de huidige 

baan en dat ze daarom over het algemeen niet gericht zijn op externe mobiliteit. Verschillende 

medewerkers geven echter wel aan dat zij in het verleden extern mobiel zijn geweest na het volgen 
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van een algemene opleiding. Zo is er een medewerker die zich heeft omgeschoold en die na deze 

omscholing van baan is verwisseld. Hierbij was de opleiding echter niet de aanleiding om extern 

mobiel te worden, maar was het slechts een hulpmiddel om de verandering te kunnen doormaken.  

 

Eén respondent geeft overigens aan dat wanneer zij merkt dat de opleidingen die ze nog wil volgen 

niet relevant zijn voor het werk dat ze doet, ze gaat reflecteren op de vraag of ze dan nog wel op de 

juiste plek zit. Ze geeft echter wel meteen aan dat dit nu nog totaal niet het geval is. Daar het gaat om 

de invloed op de bereidheid tot externe mobiliteit laat een respondent weten dat het volgen van een 

opleiding er bij hem toe heeft geleid dat hij van mening was dat zijn capaciteiten te hoog waren voor 

de functie die hij op dat moment kon vervullen. Deze respondent geeft aan dat hij intern niet de 

mogelijkheden heeft gekregen waarop hij gehoopt had nadat hij een opleiding had gevolgd. Hij had 

het gevoel dat hij meer kon dan hij in zijn huidige functie kon uitvoeren, wat leidde tot zijn keuze om 

extern mobiel te worden. 

Respondent 6: “Maar uhm.. dus ja.. ik heb gekeken wat de mogelijkheden nog waren.. en die 

waren er niet meer.. In ieder geval niet voor de capaciteiten die ik denk te hebben. Ik ben 

natuurlijk gegroeid in niveau.‟ 

Medewerkers zijn er over het algemeen wel van overtuigd dat de gevolgde trainingen en opleidingen 

bijdragen aan hun vermogen om zich extern te mobiliseren. Verschillende medewerkers geven ook 

aan dat ze opleidingen willen blijven volgen, zodat ze meer kansen blijven houden op de 

arbeidsmarkt.  

Respondent 1: “De hele uh.. de hele economie, de hele conjunctuur is er gewoon op gericht.. 

we gaan snel, er komen constant vernieuwingen. En goed als we niks bij houden dan loop je 

zo achter […] Nou als je daar dan ook jezelf ook nog niet in blijft scholen.. ja dan uh dan loop 

je zelf binnen no time uit de markt.” 

De respondenten geven dan ook aan dat ze zoveel mogelijk opleidingen willen volgen om bij te 

blijven, zodat ze toch een aantrekkelijke partij zijn om over te nemen. Verschillende medewerkers 

geven ook aan dat ze niet bang zijn voor baanverlies, omdat ze voldoende opleiding hebben genoten. 

 

Opleiding blijkt door de geïnterviewde medewerkers op dit moment dus vooral van belang te zijn ter 

verhoging van het vermogen tot externe mobiliteit, maar leidt niet automatisch tot een verhoging in de 

bereidheid tot externe mobiliteit.  

4.4.2 Ontwikkeling 

Alle respondenten geven aan dat ze het belangrijk vinden om zichzelf zoveel mogelijk te blijven 

ontwikkelen, zodat ze interessant blijven voor de arbeidsmarkt. Zij laten dan ook weten dat zij 

verwachten dat het vermogen tot externe mobiliteit vergroot wordt wanneer ze zich blijven 

ontwikkelen. Wanneer er gekeken wordt naar de wens tot ontwikkeling, welke elke medewerker lijkt te 

hebben, leidt deze wens tot ontwikkeling niet zozeer tot externe mobiliteit. De medewerkers geven 

allemaal aan dat ze ontwikkeling belangrijk vinden, maar zij geven aan dat ze deze ontwikkeling vooral 

binnen de eigen organisatie hopen door te maken. Ruimte voor ontwikkeling binnen de organisatie 

leidt volgens de respondenten tot een hogere baantevredenheid. Men vindt ontwikkeling namelijk 
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belangrijk en waardeert het wanneer de organisatie hier de ruimte voor geeft. Zij laten weten dat dit 

vervolgens leidt tot een lagere bereidheid om extern te mobiliseren. Verschillende medewerkers laten 

dan ook weten dat zij mogelijk extern mobiel zouden worden wanneer zij zich niet zouden kunnen 

ontwikkelen binnen de organisatie. Ontwikkelingsmogelijkheden binnen de organisatie zouden dus 

leiden tot een verhoging van het vermogen tot mobiliteit, maar een verlaging van de bereidheid tot 

mobiliteit.  

Respondent 15:  “Uhm ja ik kan niet zonder. Zonder ontwikkeling. Ik ben wel iemand die uhm.. 

ik zoek altijd verder. Ik vind het leuk om nieuwe dingen te doen.. als ik het eenmaal onder de 

knie heb wil ik graag weer uhm.. weer verder […] En uhm ja.. als ik me niet zou kunnen 

ontwikkelen dan zou ik me gaan vervelen.” 

4.5 Arbeidsgeschiedenis 

4.5.1 Lengte dienstverband 
De meeste respondenten zijn al lang in dienst bij de onderzoeksorganisatie en deze respondenten 

geven aan dat dit ertoe leidt dat het lastiger wordt om de stap naar externe mobiliteit te maken. 

Hiervoor worden verschillende redenen genoemd. Verschillende respondenten geven aan dat een 

lang dienstverband ertoe leidt dat ze weten wat er van ze verwacht wordt en wat ze van anderen 

kunnen verwachten. Hierbij wordt aangegeven dat men dit weer op zou moeten gaan bouwen 

wanneer ze bij een andere organisatie gaan werken, wat veel energie zou kosten. Medewerkers 

geven dan ook aan dat dit ertoe leidt dat zij daarom minder bereid zijn om zich extern te mobiliseren. 

Respondent 7: “Maar dat zijn allemaal dingen.. je loopt hier al 10 jaar rond, dus je kent een 

hoop mensen en uh.. je weet wat je te wachten staat en wat je van mensen kunt verwachten. 

En je kent je weg, en mensen kennen jou en andersom. Kijk en als je ergens anders begint 

dan moet je dat weer op gaan bouwen he. En niet dat ik daar nou zo bang voor ben, maar 

daar moet je dus wel weer energie in steken dan.” 

 Daarnaast wordt door één van de respondenten aangegeven dat het moeilijk is om weer te gaan 

solliciteren wanneer je dit al jaren niet hebt gedaan. Dit zou de bereidheid om extern te gaan zoeken 

verlagen. Tot slot noemen medewerkers de baantevredenheid als van invloed op de bereidheid tot 

externe mobiliteit, welke leidt tot het feit dat men zo lang in dienst is. Medewerkers werken niet voor 

niets zo lang bij de organisatie en zijn dus erg tevreden over wat zij hebben binnen de organisatie. 

Aan de andere kant geven de medewerkers die nog maar kort in dienst zijn aan dat het feit dat zij nog 

maar kort in dienst zijn juist de reden is waarom zij zich nog niet extern willen mobiliseren. Zij geven 

namelijk aan dat ze nog niet klaar zijn binnen deze organisatie.  

 

Medewerkers geven aan dat de lengte van het dienstverband niet alleen van invloed is op de 

bereidheid om zich extern te mobiliseren, maar ook op het vermogen hiertoe. Zij  denken dat het voor 

externe organisaties niet goed op je CV staat wanneer je al meer dan 10 jaar binnen dezelfde 

organisatie werkzaam bent, vooral wanneer je als medewerker al die jaren in dezelfde functie hebt 

gewerkt. 
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Respondent 15: “Als je al 30 jaar in dezelfde organisatie zit dan weet ik niet of je wel zoveel 

kansen maakt op de externe arbeidsmarkt. Als ik als P&O-er mag kiezen tussen iemand die 

breed ervaring heeft opgedaan of iemand die 30 jaar op dezelfde functie zit.. dan zou ik het 

wel weten..” 

4.5.2 Soort dienstverband 
Wanneer er aan respondenten gevraagd wordt waarom ze (nu) niet bereid zijn tot externe mobiliteit, 

geven zij aan dat zij geremd worden in hun mobiliteit door het vaste contract dat zij hebben. Op twee 

respondenten na hebben alle respondenten een vast contract. Zij laten weten dat dit vast contract hen 

een bepaalde zekerheid biedt die zij prettig vinden. Vooral medewerkers met jonge kinderen en een 

hoge hypotheek vinden de zekerheid van een vast contract erg belangrijk. Zij willen namelijk niet 

achteruit gaan in de financiën en willen niet het risico lopen dat ze zonder baan komen te zitten. Ook 

oudere medewerkers hechten meer waarde aan een vast contract, omdat ze bang zijn dat ze 

moeilijker een baan kunnen vinden wanneer ze na een tijdelijk contract geen verlenging krijgen. 

Daarnaast leidt de onzekere situatie waarvan sprake is binnen SW-organisaties ertoe dat 

medewerkers de zekerheid van een vast contract fijn vinden. Medewerkers met een vast contract 

geven aan dat zij recht hebben op een wachtgeldregeling wanneer zij ontslagen worden, waardoor zij 

het gevoel hebben dat ze meer zekerheid hebben.  

Respondent 5: “Ik heb inmiddels natuurlijk wel rechten opgebouwd […] Dan heb je die 

wachtgeldregelingen enzo.. en voor de organisatie is dat heel ongunstig, maar voor de 

werknemer is dat wel gunstig. Ja.. niet dat ik daar nou zo op zit te vlassen, maar het is 

inmiddels wel zo natuurlijk. Dat geeft je wel zekerheid.” 

Verschillende respondenten zeggen ook dat bij WSD een bepaald ‘type’ mens werkzaam is. Zij geven 

namelijk aan dat medewerkers van WSD veel waarde hechten aan vastigheid en zekerheid en denken 

ook dat mensen in de publieke sector over het algemeen meer zekerheidszoekers zijn. 

Respondent 7: „Maar dat is een beetje.. dat is ook wel een beetje inherent aan de mensen die 

hier werken. Iemand die heel gejaagd is en een carrière.. die echt carrière wil maken.. die 

komt niet bij WSD werken. Denk ik.‟ 

 

 Meerdere medewerkers zijn in het verleden overigens gedwongen mobiel geweest, omdat hun baan 

in het verleden is verdwenen na een reorganisatie. Deze medewerkers laten weten dat zij een vast 

contract in deze onzekere tijd prettig vinden. Tot slot geven respondenten aan dat ze de zekerheid 

van een vast contract fijn vinden, omdat ze zolang ze een vast contract hebben zelf hun keuzes 

kunnen maken. Ze zeggen dat ze wanneer ze na een tijdelijk contract geen verlenging krijgen minder 

keuzevrijheid hebben en dat ze bang zijn dat ze dan op bepaalde punten zullen moeten inleveren. 

Aan de andere kant geven sommige medewerkers aan dat zij een vast contract niet belangrijk vinden, 

omdat een vast contract niet zou leiden tot meer arbeidsvreugde. Deze medewerkers geven aan dat 

ze de organisatie niet willen verlaten omdat ze zo tevreden zijn en dat zij de zekerheid niet belangrijk 

vinden. Medewerkers die financieel minder afhankelijk zijn van hun baan geven aan dat zekerheid 

voor hen minder belangrijk is en dat het feit dat ze een vast contract hebben hen niet beperkt in hun 

externe mobiliteit. 
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De zekerheid van een baan blijkt dus een belangrijke factor te zijn wanneer het gaat om de externe 

mobiliteit van medewerkers. Respondenten geven echter aan dat ze hun keuze eigenlijk niet willen 

baseren op deze factor. Ze willen het feit dat ze hun vaste contract verliezen wanneer ze extern gaan 

werken zo min mogelijk meenemen in hun keuze. Toch geven ze toe dat ze merken dat het ze toch 

blijft beperken. 

Respondent 5: “Uhm ja.. ik vind het heel vervelend, want ik vind eigenlijk dat ik zo niet mag 

denken, maar dat vast contract speelt wel mee. De zekerheid in combinatie met de leeftijd 

zorgt daarvoor.. en daarnaast.. het zijn toch ook moeilijke tijden nu op de arbeidsmarkt. Ja dat 

speelt zeker mee.” 

4.5.3 Mobiliteitsgeschiedenis 
De respondenten verschillen in hun mobiliteitsgeschiedenis en ook in de invloed die deze 

geschiedenis heeft op de eigen mobiliteit. Een groot deel van de respondenten geeft aan dat zij 

verwachten dat medewerkers die in het verleden meer mobiel zijn geweest, meer kansen maken op 

de arbeidsmarkt, omdat zij denken dat medewerkers die in meerdere organisaties of functies hebben 

gewerkt aantrekkelijker zijn voor externe organisaties. Hierbij geven zij aan dat ze denken dat zowel 

interne als externe mobiliteit de kansen vergroot. Medewerkers die weinig mobiel zijn geweest in de 

geschiedenis geven dan ook aan dat ze verwachten dat dit in hun nadeel werkt. Eén medewerker 

geeft hierbij letterlijk aan dat hij denkt dat de buitenwereld het van je verwacht, dat je als medewerker 

bezig bent met mobiliteit. Daarnaast geven mensen die in het verleden meer mobiel zijn geweest aan 

dat ze daardoor meer netwerk hebben opgebouwd. Ze verwachten dat ze via hun netwerken een 

baan kunnen vinden wanneer dit nodig zou zijn. Uit de interviews blijkt dus dat medewerkers van 

mening zijn dat de mobiliteitsgeschiedenis van een medewerker invloed uitoefent op zijn vermogen tot 

externe mobiliteit. 

Respondent 10: “Nou formeel zit ik tien jaar op dezelfde functie.. dat heeft wel op een 

gegeven moment een keer een ander naampje gekregen.. dus ja.. je zit dan wel tien jaar op 

dezelfde functie. En als je dan gaat solliciteren.. dan hebben die andere organisaties 

misschien ook wel zo iets van: goh, waarom zit je al tien jaar op dezelfde functie? Waarom 

heb je niks gedaan? Dus dat wordt ook wel een stuk lastiger meteen. Dus als je zelf niet 

mobiel bent geweest, intern of extern.. wordt het denk ik ook lastiger om vervolgens een 

andere baan te vinden.. buiten het feit dat het dan nog tien keer zo eng is, omdat je dan al tien 

jaar niet gesolliciteerd hebt.” 

Door respondenten wordt ook de invloed van de mobiliteitsgeschiedenis aangehaald waar het gaat 

om de invloed op de bereidheid om extern mobiel te worden. Een respondent geeft aan dat het eng is 

om weer een stap naar buiten te maken als je al lang in dezelfde organisatie werkt. Daarnaast vertelt 

één medewerker dat hij in het verleden meerdere keren vrijwillig extern mobiel is geweest. Hij geeft 

aan dat hij toen ook wel eens een verkeerde keuze heeft gemaakt, maar dat uiteindelijk alles goed is 

gekomen. Hij geeft dan ook aan dat hij niet bang is om die stap alsnog te maken, hij is er immers van 

overtuigd dat het ook nu weer goed zou komen. Er zijn ook verschillende medewerkers die in het 

verleden redelijk mobiel zijn geweest, maar die nu aangeven dat ze niet meer de wens hebben om 
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mobiel te worden omdat ze nu goed op hun plek zitten. Er zijn ook respondenten die in het verleden 

meer mobiel zijn geweest, omdat zij het belangrijk vinden dat de eigen functie uitdagend genoeg blijft. 

Zij geven dan ook aan dat zij zeker weer (extern) mobiel zullen worden wanneer zij geen uitdaging 

meer kunnen vinden in de huidige functie. De vraag of zij in dat geval intern of extern mobiel gaan 

worden hangt af van de mogelijkheden die de eigen organisatie biedt om weer een uitdaging te 

vinden.  

4.6 Toekomstvisie 

4.6.1 Ambities in de toekomst 
De factor die het meeste wordt aangehaald door de respondenten wanneer er gevraagd wordt 

waarom zij wel nog plannen hebben om extern te gaan kijken, is de ambitie die mensen drijft. De 

medewerkers verschillen in de mate waarin zij nog ambities hebben voor de toekomst. Verschillende 

respondenten geven aan dat zij bepaalde doelen willen bereiken in hun carrière. Over het algemeen 

geven zij aan dat ze deze ambities graag binnen de onderzoeksorganisatie zouden bereiken, maar ze 

vertellen erbij dat wanneer blijkt dat dit niet mogelijk is, zij zeker bereid zijn om extern te gaan. De 

medewerkers die nog ambities hebben, verschillen wel in het soort ambitie dat zij hebben. Er zijn 

medewerkers die de ambitie hebben om hoger op de ladder te klimmen. Deze medewerkers geven 

aan dat ze hopen deze stap binnen de organisatie te kunnen maken, maar zeggen dat zij extern 

mobiel zullen worden wanneer ze deze mogelijkheden niet binnen de organisatie krijgen.  

Respondent 13: “Uhm.. nou ik vind dit een leuke sector. Dus ik wil wel doorgroeien. Dus ik 

moet eigenlijk een keer de lijn in.. waarin ik wat meer mensen zou moeten aansturen. Maar 

uiteindelijk zou ik hier wel in een directeursfunctie willen komen, of in een vergelijkbaar bedrijf. 

Dat is dan eigenlijk wel mijn doelstelling voor binnen nu en 5 jaar.” 

Andere respondenten willen zich vooral in de breedte ontwikkelen. Ook hierbij hopen de medewerkers 

zich intern te kunnen ontwikkelen. Tot slot zijn er een aantal medewerkers die nog de ambitie hebben 

om een heel andere weg in te slaan. Deze laatste groep medewerkers geeft aan dat zij ongetwijfeld 

nog mobiel gaat worden, maar dat ze op dit moment nog geen concrete stappen ondernemen. Uit de 

interviews blijkt dus dat de ambities van medewerkers een grote invloed uitoefenen op de bereidheid 

tot externe mobiliteit. 

 

Daarnaast blijkt uit de interviews dat medewerkers die ambities hebben voor de toekomst meer bezig 

zijn met opleidingen. Verschillende medewerkers geven namelijk aan dat zij nog ambities hebben om 

of op een hoger niveau te gaan werken, of in een ander werkveld werkzaam te worden. Zij geven 

echter aan dat zij nog wel opleidingen willen volgen voordat zij deze stap maken. Dit leidt ertoe dat zij 

meer bezig zijn met opleiding en dus meer kansen zullen maken op de externe arbeidsmarkt. Op deze 

manier oefent deze factor dan ook invloed uit op het vermogen van medewerkers om zich extern te 

mobiliseren.  
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4.6.2 Baanonzekerheid 
Eerder is al gesproken over de invloed van de zekerheid van een vast contract op de mate van 

externe mobiliteit van medewerkers. Medewerkers halen echter ook een andere vorm van zekerheid 

aan, waarbij zij spreken over de invloed van de mogelijke toekomstige baanonzekerheid op de externe 

mobiliteit. Medewerkers benoemen dit dan ook als een andere factor. Waar het gaat om de 

toekomstige baanonzekerheid spreken alle medewerkers namelijk over de onzekere tijden die de 

onderzoeksorganisatie tegemoet gaat met het oog op de bezuinigingen die kabinet-Rutte door wil 

voeren binnen SW-organisaties. Bijna alle respondenten beginnen zelf over de bezuinigingen en 

geven aan dat zij zich ervan bewust zijn dat de organisatie een krimp zal moeten maken. Ze 

verschillen echter in de mate waarin zij nadenken over de gevolgen van deze bezuinigingen voor hen 

zelf. Verschillende medewerkers geven aan dat zij het heft in eigen handen willen houden en geven 

aan dat wanneer de eigen baan echt onzeker begint te worden, zij zelf op zoek zullen gaan naar een 

andere baan. Medewerkers laten namelijk weten dat het nog niet duidelijk is hoeveel werknemers er 

uiteindelijk uit moeten stromen, aangezien de plannen van het Kabinet nog niet volledig vast staan. 

Verschillende medewerkers laten wel weten dat de kans groot is dat de organisatie een grote krimp 

zal doormaken, in welk geval veel functies zouden verdwijnen. Meerdere respondenten geven aan dat 

zij als het aan hen zelf ligt de toekomst bij WSD zien, maar laten weten dat dit mogelijk niet het geval 

zal zijn door de bezuinigingen die doorgevoerd moeten worden. Sommige respondenten laten ook 

weten dat ze zich al aan het oriënteren zijn op de externe arbeidsmarkt, omdat ze zich bewust zijn van 

de onzekerheid waarmee zij en de organisatie te maken hebben naar aanleiding van de bezuinigingen 

die doorgevoerd moeten worden. Deze respondenten laten weten dat zij al aan het nadenken zijn over 

mogelijkheden tot uitstroom en geven aan dat zij ook meer naar advertenties en vacatures in de krant 

en op internet kijken. Zij oriënteren zich al op de arbeidsmarkt, omdat ze op dit moment nog zelf 

keuzes kunnen maken. Een medewerker geeft dan ook aan dat hij nu alleen op een functie solliciteert 

wanneer deze functie voldoet aan zijn wensen. Wanneer de huidige functie daadwerkelijk verdwijnt en 

medewerkers dus geen baan hebben is deze keuzevrijheid er niet.  

Respondent 7: “En kijk dat zijn keuzes die je nu nog kunt maken. Kijk op het moment dat ze 

hier morgen de zaak op slot gooien, of ze zeggen van: je bent bedankt. Ja er zal brood op de 

plank moeten komen. Dan word je wel beperkt in je keuze, want je zult op een gegeven 

moment wel gewoon iets moeten. En dan heb je op dat moment niets te eisen. […] En op dat 

moment is het ook zo dat als je dan uh, verzeild zou komen raken in de situatie en je zou een 

baan kunnen accepteren, maar ze zouden zeggen dat je wel vijf dagen moet komen werken 

dan heb ik maar ja te zeggen denk ik. Maar zolang uh ik die keuze zelf kan maken dan zal ik 

dat wel proberen.” 

Andere respondenten geven aan dat zij afwachten wat er gaat gebeuren. Zij geven aan dat zij zo lang 

mogelijk bij de organisatie willen blijven werken. Daarnaast zeggen zij dat ze er niet bang voor zijn dat 

ze geen baan kunnen vinden, mocht hun baan bij de onderzoeksorganisatie verdwijnen. 

Respondent 4: “In zoverre zou het dan ook best eens zo kunnen zijn dat mijn baan ook op de 

tocht staat. Maar dan denk ik ook van.. nou dat is misschien ook wel een beetje heel erg 

simpel gedacht, maar ik heb een goede opleiding, ik heb op zich door de jaren heen leuke 

dingen opgebouwd ja ik ben er dan niet zo bang voor.. want ik ben er ook van overtuigd dat ik 
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ook zo weer ergens anders aan de slag kan. Dus ik ben daar niet bang voor. En ik heb zoiets 

van.. als het wel zo zou zijn dan komt er wel weer iets anders op mijn pad en dan komt dat 

ook goed.” 

Meerdere medewerkers zeggen namelijk dat zij wanneer ze gedwongen moeten uitstromen, ze bereid 

zijn een tijdelijke investering te maken door onder het eigen niveau te gaan werken. Dit leidt ertoe dat 

zij op dit moment niet de noodzaak voelen om zich al meer in de externe mogelijkheid te verdiepen. 

Aan de andere kant laten oudere medewerkers weten dat ze bang zijn dat de leeftijd ertoe leidt dat ze 

niet zo makkelijk een baan kunnen vinden. Alle respondenten laten wel weten dat wanneer de 

bezuinigen concreter worden en het duidelijk wordt dat het de eigen functie is die gaat verdwijnen, zij 

meer bereid zullen zijn om zelf al eerder die stap te nemen en extern mobiel te worden. Verschillende 

medewerkers geven ook aan dat zij in het verleden te maken hebben gehad met eenzelfde soort 

situatie en dat zij er toen ook voor hebben gekozen om het heft in eigen handen te houden. 

Respondent 5: “Binnen een jaar zou dat allemaal gaan verdwijnen. Dus toen ben ik maar eens 

goed rond gaan kijken. Dus voordat die stop gezet werd had ik al een baan.” 

 

Medewerkers zijn het er dus wel over eens dat ze eerder extern mobiel zullen worden wanneer de 

eigen baan echt onzeker wordt. Hierbij benadrukt een respondent wel dat er in dat geval geen sprake 

is van eigen keuze, omdat je het risico loopt je baan kwijt te raken en daarom alvast vooruit kijkt.   

4.7 Arbeidsvreugde 

4.7.1 Baantevredenheid 

De respondenten geven aan dat baantevredenheid een belangrijke factor is wanneer het gaat om de 

wil om extern te mobiliseren. Zo zegt een medewerkster dat ze zich niet voor kan stellen dat ze lang 

bij de organisatie zou blijven werken wanneer ze ontevreden zou zijn over haar werk. Sommige 

medewerkers geven aan dat ze niet tevreden zijn met de functie zoals ze die nu hebben en geven aan 

dat ze hier dus nog wel een verandering in wensen te maken. Hierbij spreken mensen vooral over een 

interne verandering, maar er zijn ook medewerkers die zich extern oriënteren. Zo geeft een 

respondent aan dat zij haar werk niet met hart en ziel doet en dat ze daar nog wel een verandering in 

wenst te maken. 

Respondent 5: “Want vorig jaar heb ik ook een loopbaantraject aangeboden gekregen vanuit 

WSD, omdat ik wel had aangegeven dat ik dit werk gewoon.. ik doe het niet met tegenzin, 

maar ik doe het ook niet met hart en ziel…” 

“Dus in die zin ben ik ook wel lichtjes aan het rondkijken, stiekem haha. Het is nog niet 

fanatiek hoor, maar uhm.. dat is vooral omdat ik toch wel graag weer iets met mensen zou 

willen doen. Dat is wel de voornaamste drijfveer.” 

Ontevredenheid leidt dan ook tot meer oog voor externe mobiliteit. Veel medewerkers die in het 

verleden van baan hebben gewisseld hebben deze keuze gemaakt, omdat ze niet meer tevreden 

waren met hun baan of functie. 
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Respondenten noemen verschillende redenen waarom ze zo tevreden zijn over de organisatie. Er zijn 

dus bepaalde factoren die via de baantevredenheid van invloed zijn op de bereidheid tot externe 

mobiliteit van medewerkers. De eerste factor die medewerkers hierbij noemen is de werkdruk. 

Medewerkers geven aan dat ze over het algemeen een lage werkdruk ervaren bij WSD en geven aan 

dat een hogere werkdruk zou leiden tot minder baantevredenheid. 

Respondent 8: “Af en toe doe ik dat wel hoor, ‟s avonds werken. Want af en toe is dat gewoon 

prettig. Maar ja, het bedrijfsleven vraagt gewoon veel meer van de mensen, ook buiten de 

gewone werktijden om. En dat is hier niet. Dus dat is ook wel relaxed. Je verdient je salaris 

over het algemeen op een aangename manier. En dat is ook arbeidsvreugde.” 

Een tweede factor die in grote mate bijdraagt aan de tevredenheid van de medewerkers, is de 

uitdaging die zij vinden in hun baan. Alle medewerkers geven aan dat zij het belangrijk vinden dat zij 

een uitdaging blijven zien in hun baan.  

Respondent 15: “Voor mij is een organisatieverandering niet noodzakelijk, zolang ik maar 

genoeg uitdaging kan vinden in mijn functie.” 

Eerder is al aangegeven dat medewerkers intern niet veel mogelijkheden hebben tot positieverhoging, 

maar ze krijgen wel veel ruimte om hun functie uit te diepen. Dit leidt ertoe dat de meeste 

medewerkers wel de uitdaging blijven vinden in hun werk bij WSD. Verschillende respondenten stellen 

dat wanneer de bezuinigingen ertoe leiden dat zij hier minder ruimte voor krijgen, de tevredenheid zal 

dalen en zij mogelijk extern een uitdagendere functie gaan zoeken. Een interessant punt is dat 

meerdere medewerkers juist door de bezuinigingen weer een uitdaging in hun werk zien. Zij zien de 

bezuinigingen namelijk als een kans om mee te denken over hoe de organisatie de situatie kan 

overleven. Er zijn overigens ook medewerkers die aangeven dat zij soms de uitdaging missen en dat 

zij zich op dat moment wel gaan herbezinnen. Gekoppeld aan uitdaging geven medewerkers aan dat 

zij afwisseling in hun functie erg belangrijk vinden en dat wanneer het werk routinematig wordt zij 

minder tevreden zijn en dus extern gaan kijken om toch weer de uitdaging in hun werk te kunnen 

vinden. Medewerkers die de uitdaging missen kijken meer naar externe vacatures, maar lijken nog 

geen concrete stappen te ondernemen. 

Respondent 4: “Ja want ik had wel zoiets van.. want ja sowieso.. na elke 3 jaar dan.. dat is 

voor mij volgens mij wel een beetje een keerpunt zeg maar. Dan uhm.. als het dan echt 

repeterend wordt dan vind ik het wel voldoende. En uhm ja ik had wel zoiets van ja god.. daar 

was ik toen ook mee bezig voordat ik deze functie aangeboden kreeg.. jammer dat ik hier 

geen leidinggevende functie heb kunnen bekleden, want eigenlijk zaten toen alle functies op 

slot. Ja nu met die reorganisatie is alles weer open gegooid […] Dus ja toen ze hier eigenlijk 

met dat aanbod kwamen.. want ik had het voorheen met mijn baas van nu er wel eens over 

gehad van goh, ik wil dat. Dus toen die vrij kwam die functie toen dacht hij meteen aan mij zeg 

maar. En toen was het voor mij.. ja toen was de keuze voor mij niet meer moeilijk, dan ga ik 

niet meer verder extern überhaupt kijken. Ik was daar ook nog niet heel erg mee bezig, maar 

wel een beetje over na aan het denken..” 

Een derde element dat leidt tot de baantevredenheid van medewerkers WSD zijn de 

arbeidsvoorwaarden. Respondenten geven aan dat de arbeidsvoorwaarden, en dan vooral de 
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secundaire arbeidsvoorwaarden bij WSD erg gunstig zijn en dat zij hierdoor geremd worden in hun 

externe mobiliteit. Medewerkers vertellen dat ze veel vrije dagen kunnen opnemen en dat ze dat 

prettig vinden. Daarnaast hoeven ze over het algemeen niet ’s avonds te werken, iedereen is rond vijf 

uur klaar met werken. Deze arbeidsvoorwaarden leiden tot arbeidsvreugde voor de werknemers en 

men geeft aan dat ze hierdoor minder bereid zijn zich extern te mobiliseren.  

Tot slot noemen medewerkers de intrinsieke motivatie die zij voor hun werk hebben, welke bijdraagt 

aan de baantevredenheid van deze medewerkers. Respondenten vertellen namelijk dat zij zich erg 

goed kunnen vinden in de doelstelling van de organisatie en dat ze van mening zijn dat organisatie 

een mooie taak kent. Daarnaast leidt ook het werken met de doelgroep tot de intrinsieke motivatie die 

medewerkers hebben voor hun werk. Het merendeel van de medewerkers zegt dat ze het sociale 

belangrijk vinden in een functie en dat ze dat dan ook belangrijk vinden wanneer ze extern mobiel 

zouden worden. Er zijn echter ook medewerkers die aangeven dat ze niet zo idealistisch zijn en dat ze 

vooral zo tevreden zijn over WSD omdat de zojuist besproken arbeidsvoorwaarden zo goed zijn. 

Respondent 10: “Ja ik wil wel bij WSD blijven werken.. Ik vind de WSD een prachtige 

organisatie.. met een mooie sociale doelstelling en een mooie sociale taak. En dat past ook 

wel bij mij. Alleen maar werken voor het geld zeg maar dat.. ja goed je hebt geld nodig.. maar 

dat zou mijn voldoening niet zijn.” 

 

Medewerkers die tevreden zijn over de huidige baan zullen dus minder bereid zijn om zich extern te 

mobiliseren. Aan de andere kant merken respondenten op dat ze mogelijk wel extern mobiel worden 

wanneer ze een functie voorbij zien komen die ze heel leuk vinden. Baantevredenheid lijkt bij 

meerdere WSD-medewerkers overigens wel ondergeschikt te zijn aan werkprivé verhouding.  

Respondent 15: “Ik denk dat nu mijn zekerheid, mijn salaris.. dat ik die niet op wil geven, 

omdat ik nog zo in mijn gezin ook zit. Met kinderen die nog niet naar school gaan en de 

energie die het mij heeft gekost om kinderen te krijgen.. dus dat speelt voor mij.. als ik mijn 

baan nu niet meer zo leuk zou vinden, zou ik om mijn gezin wel kunnen blijven.” 

4.7.2 Betrokkenheid 
Zoals zojuist is aangegeven kunnen alle respondenten zich goed vinden in de doelstelling van de 

organisatie. Alle respondenten laten weten erg tevreden te zijn over WSD als organisatie en sommige 

medewerkers zeggen zelfs dat ze trots zijn op WSD als bedrijf. Verschillende respondenten laten dan 

ook weten dat de betrokkenheid die zij voelen bij de organisatie hen remt om extern mobiel te worden. 

Respondent 3: “Op zich ben ik wel iemand die zich verbindt aan de organisatie. Ik ben niet 

zo‟n ontzettend mobiele.. binnen de organisatie ben ik hartstikke mobiel.. maar om nou te 

zeggen dat ik hip hop van de ene organisatie naar de andere.. nee is niet.. is niet zo stevig. 

Mijn betrokkenheid is gewoon hoog, bij de organisatie. Dus dat remt ook wel ja..” 

Aan de andere kant zeggen meerdere respondenten dat zij ‘niet getrouwd zijn’ met WSD en dat zij 

daarom nog wel bereid zijn om extern mobiel te worden. Deze medewerkers laten dan ook weten dat 

zij niet in dermate bij de organisatie betrokken zijn dat deze betrokkenheid de externe mobiliteit 

daadwerkelijk remt. Dit suggereert dat zij wel geremd zouden worden in de externe mobiliteit wanneer 

er wel een grotere mate van betrokkenheid bij de organisatie zou zijn. Eén medewerker laat ook weten 
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dat hij net zo betrokken is bij de organisatie als de organisatie bij hem. Hij vertelt dat het een soort 

dynamo-effect is en zegt dus dat deze betrokkenheid niet onvoorwaardelijk is. 

Respondent 16: “Uhm ik ben net zo betrokken bij WSD als WSD bij mij. En uhm ik voel nu al 2 

jaar lang dat WSD heel erg, zeker in de vorm van mijn directeur, die is heel erg 

geïnteresseerd in mij en mijn ideeën et cetera, waardoor ik ook gewoon.. het is een soort 

dynamo-effect. Omdat hij zo enthousiast over mij is en naar mijn ideeën ben ik heel 

enthousiast over WSD. Maar ik weet uit het verleden, dat als op een gegeven moment die 

interesse en energie minder wordt, ja dan gaat mijn dynamootje ook minder hard.. En toen 

heb ik dan ook die organisatie verlaten.” 

Daarnaast vertelt een medewerker over zijn betrokkenheid bij een specifiek project binnen WSD. Hij 

vertelt dat hij hoe dan ook wil blijven tot dat project is afgelopen. Zijn betrokkenheid bij dat project remt 

op dit moment dus zijn  wil om zich extern te mobiliseren.  

Respondent 11: “Ik wil eigenlijk wat ik al zei.. met name pas verder gaan kijken na dat 

programma. Stel dat ik volgende week iets leuks zie in de krant dan weet ik niet of ik dat zou 

doen. Dat is voor mijn gevoel nog te vroeg. Want ik vind dat programma nog bere interessant, 

dus dat wil ik in ieder geval nog uh ja.. ik denk nog wel een jaar mee bezig zijn. Het is ook qua 

onderwerp iets wat bij mij al jaren speelt, dus ik heb ook het idee dat ik mee de initiatiefnemer 

ben voor dit programma.. dus uhm.. ja dan wil ik er ook bij zijn.” 

De betrokkenheid van medewerkers is dus een remmende factor waar het gaat om de externe 

mobiliteit. 

4.8 Arbeidsmarktalternatieven 

Wanneer het gaat om de arbeidsmarktalternatieven geven de meeste medewerkers aan dat zij niet 

bang zijn dat zij geen kansen maken op de externe arbeidsmarkt. De meeste medewerkers hebben 

zich gedurende hun werkzame periode bij de onderzoeksorganisatie voortdurend verder ontwikkeld en 

hebben meerdere opleidingen gevolgd. Dit leidt ertoe dat ze het gevoel hebben dat ze genoeg kansen 

maken op de arbeidsmarkt. Meerdere respondenten hebben tijdens hun carrière bij WSD andere 

sollicitaties gehad.  Zo zijn er medewerkers die aangesproken werden door een andere organisatie om 

te komen solliciteren, maar zijn er ook medewerkers die zelf op een vacature in de krant of van 

internet gesolliciteerd hebben. Zij vertellen dat ze bij die sollicitaties de mogelijkheid hadden om 

ergens anders te werken, maar dat uiteindelijk hebben besloten toch bij WSD te blijven. Eén 

respondent geeft daarnaast aan dat hij twee keer in moeilijke tijden heeft gesolliciteerd en dat hij 

telkens meerdere banen had om uit te kiezen. Over het algemeen zijn medewerkers dus niet bang dat 

er geen alternatieven zijn. Uit de interviews blijkt echter dat niet alle respondenten zich hebben bezig 

gehouden met hun kansen op de arbeidsmarkt. Verschillende respondenten geven aan dat zij totaal 

geen idee hebben in hoeverre zij kansen maken op de arbeidsmarkt en dat dit iets is waar ze achter 

zouden komen wanneer ze zich zouden gaan richten op externe mobiliteit. 

Respondent 11: “Uhmm ik heb eigenlijk geen idee of ik kans maak op de arbeidsmarkt. Dat 

weet ik echt niet. Ik ben daar nooit mee bezig geweest, dus uhm .. ja dat moet ik gaan 

ervaren.. dat merk ik toch pas als ik ga solliciteren.” 
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De medewerkers die zich hier wel mee bezighouden door zich te oriënteren op beschikbare vacatures 

in de krant of op internet laten weten dat ze merken dat er wel minder banen zijn op dit moment en dat 

het aantal alternatieven dus kleiner is dan voorheen.  

Respondent 12:”Maar uhm ja.. op dit moment zijn er natuurlijk ook niet zo heel veel banen.. ik 

houd monsterboard bijvoorbeeld altijd bij en job track en dat soort dingen.. en dat heb ik 

afgelopen week nog gedaan.. maar momenteel staat er niet zo heel veel open op HRM-

gebied.” 

Meerdere respondenten geven dan ook aan dat zij verwachten dat het lastig is om een baan te vinden 

die net zoveel arbeidsvreugde geeft en die net zulke goede arbeidsvoorwaarden kent als WSD. Dit 

leidt ertoe dat zij minder bereid zijn om zich extern te mobiliseren: ze willen niet inleveren. Wanneer er 

gesproken wordt over arbeidsmarktalternatieven zeggen respondenten dat zij verwachten dat zij met 

behulp van het netwerk dat zij en WSD hebben wel een andere baan kunnen vinden. Ze denken dat 

dit makkelijker gaat dan wanneer je een sollicitatie doet via internet of de krant. Dit leidt ertoe dat 

meerdere respondenten menen dat zij makkelijker een baan kunnen vinden in de publieke sector. Hier 

ligt namelijk hun ervaring en hun netwerk. Verschillende medewerkers laten ook weten dat zij hoe dan 

ook in de publieke sector willen blijven werken. Sommige medewerkers geven aan dat zij de 

doelstelling van de onderzoeksorganisatie goed vinden en dat ze het belangrijk vinden dat ook een 

mogelijke volgende baan een maatschappelijke kant kent. Andere medewerkers laten weten dat ze 

binnen de publieke sector werkzaam willen blijven, omdat zij van mening zijn dat de publieke sector 

goede arbeidsvoorwaarden kent. Tot slot zegt een medewerker dat het op dit moment ook moeilijk is 

om van branche te switchen, omdat er sprake is van een krappe arbeidsmarkt. 

Respondent 16: “De arbeidsmarkt is nu ook wel zo denk ik dat je heel moeilijk in een andere 

branche komt. Je kunt alleen een beetje binnen je branche blijven, omdat de arbeidsmarkt 

gewoon heel krap is. 

Meerdere werknemers zeggen dat er op dit moment minder geschikte banen beschikbaar zijn in de 

publieke sector, omdat de gehele publieke sector te maken heeft met bezuinigingen. Zij geven dan 

ook aan dat ze verwachten dat het op dit moment lastig is een baan te vinden in de publieke sector. Er 

zijn overigens ook medewerkers die aangeven dat zij bij een baanwisseling ook zouden kijken naar 

banen in de private sector. Medewerkers zijn overigens pas bereid om tijdelijk een stapje terug te 

nemen wanneer ze gedwongen de organisatie moeten verlaten en geen baan kunnen vinden op het 

eigen niveau.  

 

Tot slot geven meerdere respondenten aan dat ze bang zijn voor het imago dat SW-bedrijven kennen. 

Zij laten namelijk weten dat ze denken dat de buitenwereld meent dat er bij SW-organisaties geen 

uitdagende types werken. Deze respondenten zijn bang dat het vermogen om extern te mobiliseren 

verlaagd wordt door dit imago. 

Respondent 8: “Nou ik.. misschien dat ik er wel helemaal langs zit, maar uhm daar heb ik ook 

wel over nagedacht toen ik d ie stap naar de SW zette.. voor het bedrijfsleven is het niet 

positief dat er SW op je CV staat. Daar hebben ze gewoon een bepaald beeld bij hè.. dat zijn 

die softies die wasknijpers maken.. terwijl het gewoon een heel dynamisch bedrijf is waar heel 
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veel gebeurt. Maar van dat stigma daar kom je niet vanaf. Ik heb dat wel eens gepolst zo 

tussen de jaren door.. en uhm.. dat merk ik wel.. SW.. ze hebben dan toch een beeld van wat 

ik net zei. Dus dat werkt eigenlijk een beetje tegen je.” 

Respondent 6:”En ja ik hoop dat me dat niet aangerekend wordt.. want in de buitenwereld 

staat een bedrijf als een sociale werkvoorziening.. natuurlijk niet echt op nummer één 

aangeschreven als boegbeeld.. zo van: iemand die daar vandaan komt die ewet heo het in 

elkaar steekt. […] en dat ze dan denken: is dat wel zo‟n uitdagend figuur 

De hoeveelheid arbeidsmarktalternatieven lijkt bij medewerkers dus over het algemeen geen grote 

invloed uit te oefenen op de bereidheid tot externe mobiliteit. Een kanttekening hierbij is dat 

medewerkers niet bereid zijn een stap terug te nemen wanneer zij zich vrijwillig gaan mobiliseren. 

Zoals zojuist is gezegd zijn er verschillende medewerkers die geen duidelijk beeld hebben van het 

aantal arbeidsmarktalternatieven, maar dit leidt er niet toe dat zij minder bereid zijn zich extern te 

mobiliseren. Respondenten geven dus vooral aan dat het vermogen om zich te mobiliseren op dit 

moment waarschijnlijk lager ligt, omdat er door de economische crisis minder beschikbare banen zijn.  

4.9 HR-instrumenten 

Tot slot is er in de interviews gevraagd naar waar de verantwoordelijkheid om de externe mobiliteit te 

bevorderen ligt. Menen medewerkers dat de verantwoordelijkheid bij de organisatie ligt of bij hen zelf? 

In deze paragraaf worden ook de HR-instrumenten besproken welke de medewerkers aanhalen 

wanneer er gevraagd wordt wat zij van de organisatie verwachten ter ondersteuning van het 

bevorderen van de externe mobiliteit.  

4.9.1 Verantwoordelijkheid bevordering externe mobiliteit 
Daar waar het gaat om de vraag waar de verantwoordelijkheid moet liggen om de externe mobiliteit 

van medewerkers te bevorderen, geven de meeste respondenten aan dat hierbij sprake hoort te zijn 

van een gedeelde verantwoordelijkheid tussen medewerkers en organisatie. Respondenten menen 

dat de organisatie de drempels die de externe mobiliteit remmen weg moet proberen te nemen.   

Respondent 11: “Ja.. ja want ik denk dat dat anders een drempel kan zijn om weg te gaan.. 

als je je niet ontwikkeld hebt enzo. Dus uh.. die drempels moet je.. als je als organisatie 

mobiliteit wil bevorderen, dan moet je ook kijken van waar stokt het? En hoe gaan we dat 

oplossen? En als je enkel zegt van.. we wachten wel tot de medewerkers daar actie in 

ondernemen.. ja.. dat is een passief beleid en dat lijkt me niet slim.” 

Toch zit er wel een verschil van mening in hoeverre bevordering van externe mobiliteit de 

verantwoordelijkheid van de organisatie is. Medewerkers die zelf aangeven nog wel mobiel te willen 

worden zien dit vooral als hun eigen verantwoordelijkheid, maar zeggen dat het altijd fijn is als de 

organisatie daarbij wil helpen. Andere respondenten zijn van mening dat de medewerker eerst zelf 

hoort aan te geven dat hij iets wil en dat de organisatie hem daar vervolgens bij zou moeten helpen.  

Deze groep medewerkers verwachten dus meer hulp vanuit de organisatie. Zij geven aan dat 

stimulering vanuit de organisatie nooit slecht is, maar laten weten dat zij dit in principe niet zien als de 

verantwoordelijkheid van de organisatie. Tot slot zeggen verschillende medewerkers dat de 

organisatie wel de verantwoordelijkheid heeft om ook wanneer medewerkers zelf niet het initiatief 
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nemen, toch het onderwerp mobiliteit aan te snijden, zodat deze medewerkers over externe mobiliteit 

na gaan denken. Zij vinden dit vooral belangrijk wanneer de organisatie zelf graag wil dat de externe 

mobiliteit wordt verhoogd. Medewerkers zijn het er wel over eens dat de organisatie duidelijk hoort te 

communiceren wat zij als organisatie wil bereiken. Als de organisatie wil dat de externe mobiliteit 

verhoogd wordt, met het oog op de bezuinigingen, moeten ze dit goed communiceren.  

 

Uit de interviews blijkt dat verschillende medewerkers meer van de organisatie verwachten dan dat de 

organisatie op dit moment biedt, waardoor medewerkers over het algemeen niet erg gestimuleerd 

worden om aan de eigen externe mobiliteit te werken. Nu is het zo dat de organisatie mensen helpt 

wanneer deze willen uitstromen, maar het merendeel van de respondenten is van mening dat de 

organisatie al eerder een stimulerende rol zou moeten spelen. Zij geven aan dat zij mogelijk eerder 

extern mobiel zouden worden wanneer dit gestimuleerd zou worden door de organisatie.  

4.9.2 Netwerken 
Medewerkers geven in de interviews aan dat ze denken dat het makkelijker is een baan te vinden via 

een netwerk dan via een sollicitatie via de krant of internet. Zij laten dan ook weten dat ze het fijn 

zouden vinden als ook het netwerk van WSD ingezet zou kunnen worden wanneer een medewerker 

zoekt naar een andere baan. Medewerkers vertellen dat er een vacaturebank van 

overheidsorganisaties is en dat elke gemeente en overheid zijn vacatures daarop zet. Voorheen werd 

dit gemaild naar de gehele ambtelijke populatie en dit vonden de medewerkers prettig. Ze laten ook 

weten dat ze verwachten dat hiermee de daadwerkelijke mobiliteit van medewerkers verhoogd zou 

kunnen worden, omdat ze geprikkeld zouden worden wanneer er interessante vacatures voorbij 

zouden komen. Daarnaast zeggen medewerkers dat WSD een behoorlijk netwerk heeft en dat zij van 

mening zijn dat ook dat netwerk gebruikt zou kunnen worden om medewerkers aan een functie te 

helpen.  

Respondent 3: “En uhm wat ik al aangaf.. door netwerken vind je het snelste een baan. Dus 

ook daarbij zou WSD dan kunnen helpen.. door de eigen netwerken te gebruiken. Door het 

totaal aan netwerken te gebruiken.. kijk als je overeengekomen bent dat iemand hier niet meer 

op de goede plek zit.. ik denk dat mensen daar eerder mee instemmen of dat eerder roepen 

als er al een toekomstbeeld is.” 

Hierbij gaat het er dus vooral om dat medewerkers die willen en kunnen mobiliseren daadwerkelijk de 

stap kunnen maken met behulp van het netwerk van WSD. Hierbij wordt er ook kort gesproken over 

het inzetten van een arbeidsmarktscan. Medewerkers geven aan dat het kan helpen wanneer men 

inzicht heeft wat er mogelijk is op de arbeidsmarkt. Uit de interviews is namelijk gebleken dat 

meerdere werknemers geen goed beeld hebben van de arbeidsmarktalternatieven. 

4.9.3 Detachering  
In de interviews vertellen medewerkers dat zij veel waarde hechten aan hun zekerheid. Als er 

gevraagd wordt onder welke voorwaarde deze medewerkers wel bereid zijn om zich extern te 

mobiliseren, vertellen verschillende medewerkers dat een detachering een mooi middel zou zijn.  



Scriptie M.M.H. van den Heuvel  Pagina | 56  

 

Respondent 5: “Ja stel je voor dat WSD zou zeggen van uhm.. daar heb ik wel eens 

gesprekken over gehad.. van als je iets leuks vindt dan kun je bijvoorbeeld gedetacheerd 

worden vanuit WSD. Ja dan wordt het meteen een heel ander verhaal voor mij. Want dan.. 

stel dat ik voor een jaar of voor een langere tijd.. dan kan ik gewoon op m‟n gemak op die 

nieuwe plek kijken, of het wat is. En misschien ook overgeheveld worden, of niet. Maar uhm.. 

maar dan wordt het voor mij wel echt een heel ander verhaal. Want dan hou ik toch wel die 

zekerheid.” 

Hierbij zeggen zij dat het wel belangrijk is dat er duidelijk gecommuniceerd en overlegd wordt of er 

sprake is van een tijdelijke detachering of dat het doel is dat de medewerker uiteindelijk wordt 

overgenomen door de organisatie waarnaar zij gedetacheerd is. Medewerkers geven namelijk aan dat 

ook een tijdelijke detachering een goed middel zou zijn ter bevordering van de externe mobiliteit. Op 

deze manier kunnen medewerkers namelijk ervaring op doen in andere organisaties, waardoor zowel 

het vermogen als de bereidheid tot externe mobiliteit verhoogd zou kunnen worden. Door middel van 

extra ervaring kunnen namelijk ook de kansen op de arbeidsmarkt vergroot worden. Medewerkers die 

minder gehecht zijn aan hun zekerheid geven overigens aan dat zij geen detachering nodig hebben 

om de stap naar buiten te maken. Er zijn overigens meerdere medewerkers die in het verleden, 

voordat ze bij WSD werkten, gedetacheerd zijn en overgenomen zijn door deze nieuwe organisatie. 

Deze detachering vond vaak plaats omdat de medewerker overtallig werd in de organisatie waarin hij 

werkzaam was. Alle medewerkers die voorheen ooit gedetacheerd zijn hebben hier positieve 

ervaringen mee. 

4.9.4 POP-gesprekken 
Respondenten geven aan dat WSD al POP-gesprekken inplant met zijn medewerkers. Hierbij wordt 

vooral besproken welke opleidingen een medewerker nog wil volgen, maar wordt niet expliciet 

ingegaan op de wensen in de toekomst van de medewerker en wordt er dus ook niet gesproken over 

het onderwerp externe mobiliteit. Er wordt dan ook aangegeven dat medewerkers in deze gesprekken 

meer willen spreken over wat iemand wil bereiken in zijn carrière. Medewerkers geven namelijk aan 

dat medewerkers mogelijk meer open staan voor externe mobiliteit als dit onderwerp meer besproken 

wordt in POP-gesprekken, omdat men op die manier meer na gaat denken over wat men in de 

toekomst wil bereiken. Daarnaast geeft een respondent aan dat hij van mening is dat veel 

medewerkers van WSD een reactieve houding hebben en dat door middel van POP-gesprekken die 

meer ingaan op de loopbaan deze reactieve houding wellicht verminderd zou kunnen worden. 

Respondent 6: “Ja uhm.. ik denk.. dat ze moeten proberen mensen uit die reactieve houding 

te halen […] Ik denk dat je moet beginnen met te zeggen.. Wat wil je nou nog? Je moet hier 

nog tien jaar werken.. en als het aan de regering ligt nog wat langer.. wat wil je nou nog met je 

toekomst?” 

 

4.9.5 Ondersteuning bij het zoeken naar een nieuwe werkplek 
Wanneer de organisatie met het oog op bezuinigingen de externe mobiliteit van medewerkers wil 

bevorderen, verwachten de medewerkers dat WSD hen dan ook helpt bij het zoeken naar een nieuwe 

werkplek. Medewerkers laten namelijk weten dat de organisatie zich daar op dit moment nog niet mee 
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bezig houdt. Ideeën die worden aangedragen is dat de organisatie inzicht dient te krijgen in de 

vacatures die beschikbaar zijn voor zijn medewerkers. Daarnaast verwachten medewerkers dat ze de 

organisatie om advies kunnen vragen en dat de organisatie bespreekbaar maakt wat er mogelijk is. 

Medewerkers verwachten dus begeleiding en initiatief vanuit de organisatie om mee te denken hoe ze 

overtallige medewerkers naar buiten kunnen plaatsen. Hierbij geven respondenten aan dat niet 

iedereen evenveel ondersteuning nodig zal hebben, maar dat dit dus besproken dient te worden met 

de medewerkers. 

 

4.9.6 Interne mobiliteit  
Over het algemeen is men van mening dat er binnen WSD geen mobiliteitscultuur heerst. Er wordt 

dan ook aangegeven dat het gebrek aan een mobiliteitscultuur ertoe leidt dat medewerkers niet 

gewend zijn aan het mobiel zijn op zich en dat het daarom extra spannend is om een stap naar buiten 

te maken. Medewerkers dragen dan ook aan dat de organisatie mensen binnen de organisatie al flink 

mobiel zou moeten maken. Dit zeggen zowel de medewerkers die eerder aangaven dat zij niet mobiel 

zijn omdat er weinig interne mobiliteit is, als de medewerkers die lieten weten dat een gebrek aan 

interne mogelijkheden juist leiden tot externe mobiliteit. Wanneer medewerkers spreken over interne 

mobiliteit als instrument laten zij weten dat dit instrument eraan bijdraagt dat het veel normaler wordt 

voor werknemers om buiten de deur te gaan kijken. Daarnaast denken ze dat medewerkers door meer 

interne mobiliteit meer na gaan denken over wat zij nu echt willen bereiken in de toekomst. 

Respondent 11: “Maar goed ik denk dat de organisatie mensen binnen de organisatie al flink 

mobiel moet maken. Dus gewoon een mobiliteits uh programma, dat mensen uhm elke 5 jaar 

in ieder geval in een andere setting komen. Of komen te werken ja.. en uhm dat helpt mensen 

ook weer om te zeggen van goh: die verandering heeft mij geholpen, dus die verandering naar 

buiten kan me misschien ook wel helpen. Dat is dan een drempelverlaging.” 

Medewerkers verwachten dus dat de bereidheid om extern mobiel te worden verhoogd wordt wanneer 

zij intern meer mobiel zijn. Daarnaast geven zij aan dat een verhoging van de interne mobiliteit ertoe 

leidt dat het vermogen om extern mobiel te worden hoger wordt. Medewerkers zeggen namelijk dat ze 

verwachten dat organisaties liever mensen aannemen die verschillende functies hebben gehad en dat 

het dus in hun nadeel werkt wanneer ze jaren op dezelfde functie zitten. Zij laten daarom weten dat ze 

het verstandig zouden vinden als de organisatie meer ‘job rotation’ bevordert. Hiermee doelen ze niet 

zozeer op job rotation in de hoogte, maar vooral ook in de breedte zodat medewerkers breder 

inzetbaar worden. 

 

Bijna alle respondenten noemen interne mobiliteit als HR-instrument om externe mobiliteit te 

bevorderen. Een grote kanttekening hierbij is echter dat veel medewerkers wel aangeven dat ze door 

middel van meer interne mogelijkheden hun werk uitdagend kunnen houden en daardoor juist minder 

bereid zouden zijn tot externe mobiliteit. 

4.9.7 Training en opleiding  
Respondenten zijn het er over eens dat training en opleiding ertoe leidt dat het vermogen om extern 

mobiel te worden groter wordt. Men is ervan overtuigd dat een voortdurende ontwikkeling met behulp 
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van training en opleiding belangrijk is om voldoende kansen op de arbeidsmarkt te behouden. Er 

wordt verteld dat WSD al veel doet aan training en opleiding, maar dat daarmee het uiteindelijke 

verloop nog niet groter is geworden. Dit is mogelijk te verklaren doordat de opleidingen die men volgt 

vooral taakinhoudelijk gericht zijn. Medewerkers geven dan ook aan dat men zich meer zou moeten 

richten op algemene opleiding wanneer het gaat om de externe mobiliteit. Verschillende respondenten 

laten namelijk weten dat ze nog wel de ambitie hebben om iets anders te gaan doen, maar dat ze 

hiervoor eerst een algemene opleiding zullen moeten volgen. Hierbij wordt ook aangedragen dat 

omscholing kan helpen, zodat mensen de stap kunnen maken die ze nog willen maken. Wanneer de 

organisatie externe mobiliteit wil bevorderen zijn medewerkers dan ook van mening dat de organisatie 

hen de kans moet geven deze algemene opleidingen te volgen zonder dat ze de opleiding terug 

moeten betalen wanneer ze de organisatie verlaten. 

Respondent 3: “Als de organisatie juist wel wil dat de mensen mobiel worden kunnen ze dus 

juist wel die opleidingen financieren, zonder ze terug te laten betalen als ze weggaan.” 

 Eén respondent beargumenteert daarnaast dat opleiding ook de bereidheid tot externe mobiliteit kan 

vergroten. Hij zegt het volgende. 

Respondent 13: “Opleiding wakkert wel iets aan.. Vaak gaan mensen zich dan toch ook 

anders gaan gedragen hè.. ze kennen dan ook vaak meer mensen uit de organisatie. Dus je 

leert meer mensen kennen en krijgen dan meer mogelijkheden. En ook gewoon: mensen 

komen dan toch even uit die stoel, gaan zich ontwikkelen en vervolgens blijkt de wereld toch 

veel groter te zijn dan ze dachten. Dus dat is een wisseling van perspectief, dus dat werkt ook 

wel goed denk ik.” 

4.9.8 Communicatie  
Communicatie is misschien niet zozeer een HR-instrument, maar medewerkers laten weten dat zij het 

belangrijk vinden dat de organisatie duidelijk naar hen communiceert wat de organisatie wil met zijn 

medewerkers. Medewerkers zijn zich bewust van het feit dat de organisatie zal moeten bezuinigen en 

dat dit er waarschijnlijk toe leidt dat verschillende werknemers de organisatie zullen moeten verlaten. 

Zij geven aan dat wanneer de organisatie hier eerlijk in zou durven zijn en ook persoonlijk naar 

medewerkers die het betreft communiceert dat het hun functie is die op de schop gaat, dat deze 

medewerkers vervolgens zelf het heft in eigen handen zouden nemen. Medewerkers hebben namelijk 

laten weten dat wanneer het duidelijk wordt dat hun baan onzeker is, zij zelf stappen zullen 

ondernemen om mobiel te worden. Een duidelijke en eerlijke communicatie over baanonzekerheid 

vinden zij daarom belangrijk. 

Respondent 8: “[…] Dat is al een jaar. Dus dat vind ik wel een nadeel.. ben dan concreet. Zeg 

gewoon van jongens ja het spijt me.. we kunnen jou niet binnen.. vanwege bezuinigingen zit 

het er niet in, we kunnen het niet betalen je bent gewoon [functie] en dat is het. Take it or 

leave it. Maar blijf niet daarmee uhm.. ben daar gewoon duidelijk over […] en dan kun je altijd 

nog je keuze maken van.. wil ik hiermee doorgaan? Of wordt het weer eens tijd om WSD te 

verlaten en weer elders te gaan kijken?” 

Daarnaast denken medewerkers dat communicatie belangrijk is om de ‘sense of urgency’ van een 

vergroting van de uitstroom duidelijk te maken. Zij geven aan dat zij zelf en mogelijk ook andere 
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medewerkers meer gericht zullen zijn op verandering wanneer de noodzaak hiervan duidelijk gemaakt 

wordt. Hierbij dient de organisatie de noodzaak tot een vergroting van de externe mobiliteit goed naar 

de medewerkers te communiceren. Hierbij bindt men duidelijke communicatie belangrijk. Niet alleen 

op papier, maar ook in wat ze zeggen en doen. 

4.9.9 Overige genoemde instrumenten 
De zojuist genoemde instrumenten zijn de instrumenten die door het merendeel van de gesproken 

medewerkers belangrijk worden geacht. Daarnaast worden nog verschillende middelen genoemd, 

welke mogelijk zouden helpen maar minder zwaar lijken te wegen. 

 

Ten eerste noemt een respondent het belang van het geven van ruimte om te solliciteren. Hiermee 

bedoelt zij dat medewerkers verlofdagen moeten kunnen opnemen voor sollicitatiegesprekken en 

dergelijke. Ten tweede noemt een respondent de terugkeergarantie. Hierbij laat deze respondent 

meteen weten dat hij zich afvraagt of WSD dat zou willen, aangezien er eigenlijk geen ruimte meer is 

voor de vertrokken werknemer. Ten derde noemen verschillende medewerkers het geven van 

sollicitatietrainingen. Zij denken dat dit vooral kan helpen voor medewerkers die al lang in dienst zijn 

bij WSD en dus al jaren niet gesolliciteerd hebben. Er wordt daarnaast verteld dat deze 

sollicitatietrainingen in principe klaar liggen, aangezien de organisatie deze trainingen ook aanbiedt 

aan de doelgroep. Het is dus een instrument dat erg makkelijk ingezet zou kunnen worden. Opvallend 

is echter dat medewerkers die dit instrument noemen aangeven dat ze het zelf niet nodig zouden 

hebben. Daarnaast wordt door een medewerker gezegd dat hij van mening is dat de top van de 

organisatie het goede voorbeeld zou moeten geven wanneer het gaat om externe mobiliteit. 

Verschillende medewerkers geven namelijk aan dat ook de top van de organisatie weinig mobiel is en 

denken dat zij hierdoor niet gestimuleerd worden om te werken aan de eigen externe mobiliteit. Met de 

medewerkers is ook gesproken over de vraag of een financiële vergoeding zou helpen om meer 

extern mobiel te worden. Zij geven echter aan dat dit geen doorslaggevende factor zou zijn in de wens 

om mobiel te worden en dat het slechts ‘mooi meegenomen’ zou zijn. Tot slot zeggen verschillende 

medewerkers dat de meest effectieve manier om meer medewerkers mobiel te maken zou liggen in 

het minder aantrekkelijk maken van het werk. Zoals aangegeven zijn werk/privéverhouding en 

baantevredenheid namelijk de belangrijkste factoren waarom medewerkers bij de organisatie blijven 

werken. Er wordt uiteraard wel aangegeven dat dit geen gewenst middel is. 
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5. Conclusie 

Zojuist zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Aan de hand van deze resultaten kan een 

antwoord gegeven worden op de onderzoeksvraag, welke als volgt luidt:  

 

Wat zien de medewerkers van WSD als belangrijke factoren van invloed op de eigen externe 

mobiliteit?  

 

Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen: Hoe zien medewerkers van 

WSD de eigen externe mobiliteit? Wat zien zij als belangrijke factoren die invloed uitoefenen op deze 

externe mobiliteit? En welke HR-instrumenten kunnen volgens hen worden ingezet om de externe 

mobiliteit van medewerkers te bevorderen?  

5.1 Mate van externe mobiliteit onder de medewerkers 

Uit de onderzoeksgegevens blijkt dat weinig medewerkers van WSD concrete stappen ondernemen 

om extern mobiel te worden. Er kunnen drie groepen onderscheiden worden waar het gaat om de 

mate van gerichtheid op externe mobiliteit: medewerkers die totaal niet met externe mobiliteit bezig 

zijn, medewerkers die in de toekomst nog mobiel gaan worden en medewerkers die zich al aan het 

oriënteren zijn op externe mobiliteit. Opvallend is dat slechts weinig respondenten tot de laatste groep 

behoren. Over het algemeen geven medewerkers aan dat zij over voldoende vermogen beschikken 

om extern mobiel te worden. Zij laten namelijk weten dat zij bijvoorbeeld veel opleidingen hebben 

gevolgd in het verleden. Respondenten geven echter wel aan dat bepaalde factoren dit vermogen 

verlagen. Het grootste knelpunt blijkt echter de lage bereidheid tot externe mobiliteit te zijn. 

5.2 Belangrijkste factoren van invloed op externe mobiliteit 

Bij het achterhalen van de factoren die volgens de medewerkers de grootste invloed uitoefenen op de 

bereidheid tot externe mobiliteit, blijkt de toekomstvisie een belangrijke invloed uit te oefenen. 

Medewerkers die nog extern mobiel willen worden laten weten dat zij bepaalde ambities hebben welke 

zij nog willen verwezenlijken. Daarnaast noemen zij  toekomstige baanonzekerheid als een belangrijke 

bevorderende factor. Medewerkers vinden het namelijk belangrijk zelf nog ruimte te hebben om een 

keuze te maken, wat niet meer het geval zou zijn wanneer de medewerker gedwongen moet 

uitstromen. Medewerkers laten daarom weten extern mobiel te worden voordat de baan daadwerkelijk 

verdwijnt. Baanonzekerheid blijkt echter alleen van invloed te zijn wanneer de onzekerheid concreet 

wordt. Medewerkers geven namelijk aan dat het nu nog onduidelijk is hoeveel functies er gaan 

verdwijnen, waardoor het nog volledig onduidelijk is welke medewerkers bang moeten zijn voor 

baanverlies. Pas als dit meer concreet wordt zullen zij meer bereid zijn tot externe mobiliteit. De vraag 

is echter in hoeverre er in dat geval nog sprake is van vrijwillige mobiliteit. Aan de andere kant zijn de 

levensfase waarin men zich bevindt, de thuissituatie, het hebben van een vast contract en 

baantevredenheid de belangrijkste remmende factoren. De levensfase en thuissituatie hangen sterk 

samen, waarbij is gebleken dat het hebben van kinderen een belangrijke remmende factor is. Deze 

medewerkers hechten namelijk veel waarde aan de gunstige werk/privéverhouding die de organisatie 
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kent. Daarnaast blijkt dat medewerkers over het algemeen veel waarde hechten aan de zekerheid van 

een vast contract, waardoor zij minder bereid zijn om te bewegen tussen verschillende organisaties. 

Deze zekerheid is vooral belangrijk voor medewerkers met kinderen en voor oudere medewerkers. 

Medewerkers met kinderen hechten namelijk veel waarde aan de financiële zekerheid, terwijl oudere 

medewerkers meer waarde hechten aan de zekerheid van een vast contract, omdat ze bang zijn dat 

ze moeilijker een baan kunnen vinden wanneer ze na een tijdelijk contract geen verlenging krijgen. 

Meerdere medewerkers laten dan ook weten dat zij niet extern mobiel willen worden, omdat ze dan 

hun vaste contract en daarmee ook hun zekerheid kwijt raken. Tot slot blijken de medewerkers zeer 

tevreden te zijn over hun baan bij WSD en zijn zij daarom niet bereid zijn om extern mobiel te worden. 

Medewerkers die aangeven minder tevreden te zijn, zijn zich dan ook meer aan het oriënteren op de 

arbeidsmarkt.  

 

Als het gaat om de invloed op het vermogen tot externe mobiliteit zien medewerkers leeftijd en lengte 

van het dienstverband als de belangrijkste remmende factoren. Men meent dat wanneer zij ouder 

worden en langer binnen één organisatie werken minder kans maken op de arbeidsmarkt. Een grotere 

mobiliteitsgeschiedenis zou dus het vermogen om te mobiliseren vergroten. Ook opleiding wordt 

aangeduid als een belangrijke factor om het vermogen tot externe mobiliteit te bevorderen. 

Medewerkers laten weten dat zij er dankzij de opleidingen die zij hebben gevolgd van overtuigd zijn 

dat zij het vermogen bezitten om extern mobiel te worden.  

5.3 HR-instrumenten ter bevordering van de externe mobiliteit  

Zoals zojuist is aangegeven dient de organisatie vooral instrumenten in te zetten die de bereidheid tot 

externe mobiliteit bij medewerkers verhogen. Uit de interviews blijkt dat deze bereidheid verhoogd kan 

worden door middel van de inzet van detacheringen en het voeren van POP-gesprekken waarbij ook 

het onderwerp externe mobiliteit aan bod komt. Door middel van detacheringen kunnen medewerkers 

de zekerheid die ze zo belangrijk vinden behouden, terwijl ze zich wel extern mobiliseren. Ook een 

tijdelijke detachering kan een nuttig instrument zijn om de externe mobiliteit van medewerkers te 

verhogen, omdat medewerkers op deze manier meer gewend kunnen raken aan mobiliteit buiten de 

organisatie. Daarnaast kunnen medewerkers op deze manier ervaring op doen op een andere 

werkplek, waardoor ook het vermogen tot externe mobiliteit vergroot wordt. Medewerkers zijn op dit 

moment weinig bezig met de eigen externe mobiliteit. Door middel van POP-gesprekken kunnen 

medewerkers gestimuleerd worden om kritisch te kijken wat zij willen in hun toekomst. Bij de inzet van 

beide instrumenten is het echter wel belangrijk dat de organisatie communiceert wat zij zelf verwacht 

van medewerkers en met welk doel de instrumenten ingezet worden. Door middel van een duidelijke 

communicatie weten medewerkers waar zij aan toe zijn en kunnen zij hier hun keuze op baseren. 

Hierbij is het ook belangrijk dat de organisatie duidelijk communiceert over de mogelijke 

baanonzekerheid van medewerkers, zodat medewerkers zelf de ruimte hebben om keuzes te maken. 

Verschillende medewerkers laten namelijk weten dat zij pas bereid zijn om de stap richting externe 

mobiliteit te zetten wanneer er een gevoel van urgentie aanwezig is. Daarnaast kan de organisatie 

medewerkers meer prikkelen om extern mobiel te worden door middel van de inzet van de eigen 

netwerken en het bieden van ondersteuning bij het zoeken naar een nieuwe werkplek. Op deze 
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manier is de kans namelijk groter dat de medewerker een baan tegenkomt waar hij naartoe zou willen 

bewegen. Dit leidt er mogelijk toe dat de baantevredenheid een minder remmende factor wordt. Ook 

inzicht in de vacatures die beschikbaar zijn is belangrijk, zodat de organisatie aan de medewerkers 

kan laten zien welke functies beschikbaar zijn en wat de arbeidsvoorwaarden in dat soort functies zijn. 

Medewerkers hechten namelijk veel waarde aan de arbeidsvoorwaarden die de organisatie kent, 

welke in grote mate bijdragen aan de baantevredenheid. Er zijn echter meer organisaties met 

dergelijke voorwaarden. Door meer inzicht te bieden in beschikbare vacatures kunnen medewerkers 

hiervan bewust worden gemaakt. Interessant is dat veel medewerkers een bevordering van de interne 

mobiliteit zien als een goed instrument om de bereidheid en het vermogen tot externe mobiliteit te 

vergroten, maar dat zij vervolgens aangeven dat meer interne mogelijkheid juist leidt tot minder 

externe mobiliteit, omdat medewerkers op die manier de uitdaging intern blijven vinden. Het is daarom 

niet duidelijk of een vergroting van de interne mogelijkheden zou leiden tot meer of minder externe 

mobiliteit. 

 

  



Scriptie M.M.H. van den Heuvel  Pagina | 63  

 

6. Beleidsaanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan aan de onderzoeksorganisatie naar aanleiding van de 

resultaten en conclusies die zijn voortgekomen uit dit onderzoek. Wanneer er gekeken wordt naar de 

factoren die volgens de medewerkers belangrijk zijn wanneer het gaat om de invloed op de eigen 

externe mobiliteit, blijkt dat niet alle factoren beïnvloed kunnen worden door de organisatie. Zo is het 

bijvoorbeeld niet ethisch verantwoord om de meest invloedrijke factor, de baantevredenheid, te 

beïnvloeden. Dit zou namelijk betekenen dat de organisatie ervoor zou moeten zorgen dat 

medewerkers minder tevreden worden. Uit het onderzoek is gebleken dat de organisatie  instrumenten 

in kan zetten om zowel de bereidheid als het vermogen tot externe mobiliteit te vergroten. De 

bereidheid tot externe mobiliteit blijkt de grootste drempel te vormen tot externe mobiliteit, wat 

betekent dat dit het belangrijkste aandachtspunt is voor de organisatie. Er zijn echter ook 

instrumenten die medewerkers die bereid zijn tot externe mobiliteit te helpen de stap te maken, 

waarmee ingespeeld wordt op het vermogen tot externe mobiliteit. 

 

Met behulp van de aanbevelingen die hier gepresenteerd worden, kan de organisatie medewerkers 

stimuleren om extern mobiel te worden. Door middel van de hierna genoemde instrumenten zullen 

werknemers namelijk meer gestimuleerd en geactiveerd worden om te zoeken naar nieuwe 

mogelijkheden en kansen wanneer het gaat om de eigen carrière. Dit zal ertoe leiden dat ze de 

organisatie niet verlaten door ontevredenheid, maar door het zoeken naar nieuwe uitdagingen (Nauta 

et al, 2009).   

6.1 Inzet instrumenten ter bevordering van de externe mobiliteit 

6.1.1 Mobiliteit bespreekbaar maken 
Uit de resultaten van dit onderzoek is gebleken dat de organisatie verschillende instrumenten in kan 

zetten welke bij zullen dragen aan de bereidheid en het vermogen tot externe mobiliteit. Hierbij is het 

belangrijk om het onderwerp (externe) mobiliteit bespreekbaar te maken. Door het onderwerp meer 

bespreekbaar te maken zullen medewerkers meer gestimuleerd worden om kritisch na te denken over 

de eigen carrièretoekomst. Een goede mogelijkheid om het onderwerp te bespreken is bijvoorbeeld in 

de POP-gesprekken die gevoerd worden met de medewerkers. Op deze manier kan achterhaald 

worden wat de wensen van medewerkers zijn op het gebied van externe mobiliteit en kan gekeken 

worden naar hulp die de organisatie kan bieden om de medewerker te helpen om deze stap 

daadwerkelijk te maken. Hierbij kan de organisatie dus achterhalen in hoeverre medewerkers het 

vermogen hebben om extern mobiel te worden. Sommige medewerkers zullen hier namelijk meer hulp 

bij nodig hebben dan anderen. Door medewerkers te stimuleren om kritisch na te denken over de 

eigen toekomst, komen zij mogelijk tot andere conclusies dan wanneer het onderwerp onbesproken 

blijft. Hiermee kan dan ook de bereidheid tot externe mobiliteit vergroot worden. Het is hierbij wel 

belangrijk dat deze gesprekken op een open manier gevoerd worden, zodat medewerkers vrij kunnen 

spreken over de eigen wensen. Het is belangrijk dat een dergelijk gesprek geen verplichtingen met 

zich meebrengt voor de werknemer. Medewerkers die in gesprek gaan over de eigen externe 

mobiliteit moeten hierbij dus wel de mogelijkheid krijgen om van externe mobiliteit af te zien. Op deze 



Scriptie M.M.H. van den Heuvel  Pagina | 64  

 

manier kan de werknemer open vertellen over zijn wensen en kan de organisatie achterhalen op 

welke manier zij deze medewerker zou kunnen helpen om mobiel te worden. 

6.1.2 Inzichtelijk maken van alternatieven 
Veel medewerkers hebben geen goed zicht op de arbeidsmarktalternatieven. Er wordt door 

verschillende respondenten aangegeven dat ze verwachten dat ze op de externe arbeidsmarkt geen 

baan kunnen vinden die net zulke goede arbeidsvoorwaarden heeft en net zoveel arbeidsvreugde 

geeft als zij bij WSD vinden. Hierbij gaat het dus om de perceptie van de medewerkers. Medewerkers 

die deze verwachtingen hebben geven aan dat ze zich niet oriënteren op de arbeidsmarkt, waardoor 

ze geen goed beeld hebben van de daadwerkelijke alternatieven. Uit eerder onderzoek is gebleken 

dat een goed beeld van de daadwerkelijke arbeidsmarktalternatieven de bereidheid tot externe 

mobiliteit kan verhogen (Gerhart, 1990; Wit, Breukelen, & Gagliardi, 1993). Door bijvoorbeeld een 

arbeidsmarktscan uit te voeren kan de organisatie functies waarin medewerkers werkzaam kunnen 

worden identificeren, welke mogelijk wel voldoen aan de wensen die de medewerkers hebben. Een 

arbeidsmarktscan brengt namelijk de arbeidsalternatieven in kaart. Een beter zich op beschikbare 

functie kan leiden tot het inzicht dat men niet per definitie is aangewezen op de huidige functie en 

organisatie (Gaspersz & Ott, 1996). Medewerkers laten namelijk weten dat de goede 

arbeidsvoorwaarden binnen WSD leiden tot hoge baantevredenheid en een lage bereidheid tot 

externe mobiliteit. Wanneer zij zien dat ook andere organisaties zulke voorwaarden kennen, zijn zij 

mogelijk wel bereid de stap richting externe mobiliteit te zetten. Daarnaast kan een arbeidsmarktscan 

medewerkers helpen om daadwerkelijk mobiel te worden, omdat dit instrument leidt tot een 

concretisering van mogelijkheden voor medewerkers. Door middel van een arbeidsmarktscan kan 

men namelijk identificeren waar medewerkers daadwerkelijk kunnen instromen. Naast het inzetten van 

een arbeidsmarktscan kan de organisatie ook op andere manieren alternatieven inzichtelijk maken. 

Medewerkers vertelden namelijk dat de organisatie een aantal jaren geleden e-mails stuurde waarin 

vacatures bij andere overheidsorganisaties gepresenteerd werden. Door deze vacatures weer rond te 

mailen worden medewerkers mogelijk geprikkeld om extern mobiel te worden wanneer zij interessante 

vacatures voorbij zien komen. Op deze manier kunnen ook medewerkers die in de eerste instantie niet 

gefocust zijn op externe mobiliteit gestimuleerd worden om zich hiermee bezig te houden. 

 

6.1.3 Bieden van ondersteuning bij externe mobiliteit 
Uit de resultaten kwam naar voren dat medewerkers verwachten het makkelijkst een andere baan te 

vinden via het eigen netwerk. Hierbij werd aangegeven dat men meer kansen heeft wanneer het 

netwerk groter is, aangezien een groter netwerk de kans vergroot om een baan te vinden die aansluit 

bij de wensen van de werknemer. Er wordt daarom aanbevolen om ook het netwerk van de 

organisatie in te zetten, wanneer een medewerker extern mobiel wil worden. Wanneer medewerkers 

hebben aangegeven dat zij extern mobiel kunnen worden, kan de organisatie achterhalen of er ruimte 

is voor deze medewerker bij een organisatie waar WSD contact mee heeft. Daarnaast is naar voren 

gekomen dat detachering een goed middel is om medewerkers meer mobiel te maken. Medewerkers 

blijken veel waarde te hechten aan de financiële zekerheid en de veiligheid die zij hebben bij WSD. 
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Met behulp van een detachering krijgen medewerkers de kans om een kijkje te nemen in een andere 

organisatie, terwijl zij nog wel in dienst blijven bij WSD. Op deze manier krijgen medewerkers de 

mogelijkheid om te onderzoeken of de nieuwe functie hen bevalt, zonder dat ze hun vast contract op 

moeten geven. Detacheringen kunnen ingezet worden met het doel om de medewerker uiteindelijk 

over te hevelen naar de nieuwe organisatie, of als tijdelijke oplossing. Ook wanneer er sprake is van 

een tijdelijke detachering kan dit namelijk een gunstig effect hebben op de externe mobiliteit, omdat 

medewerkers op deze manier meer gewend raken aan het mobiel zijn op zich en meer werkervaring 

opdoen. Op deze manier kan het vermogen tot externe mobiliteit verhoogd worden. Er is gebleken dat 

vooral oudere werknemers minder kansen zien om zich extern te mobiliseren. Het is daarom 

raadzaam om deze medewerkers te helpen het vermogen tot externe mobiliteit te vergroten. Uit 

onderzoek van Nauta et al. (2005) is gebleken dat de inzetbaarheid voor andere functies dan de eigen 

functie inderdaad afneemt naarmate men ouder wordt. Dit effect blijkt echter verkleind te kunnen 

worden door een generalistische inzet van oudere medewerkers. Wanneer oudere medewerkers te 

lang op dezelfde plaats zitten ontstaat er een ervaringsconcentratie, welke ertoe leidt dat de kansen 

op de externe arbeidsmarkt verkleind worden. Daarom is het voor oudere werknemers belangrijk om 

deze intern zo mobiel mogelijk te maken. Door hen afwisselend werk te laten doen zijn zij namelijk 

breder inzetbaar, waardoor zij aantrekkelijker worden voor andere werkgevers (Nauta et al, 2005). 

Een verhoging van de interne mobiliteit zou ook bij jongere medewerkers ingezet kunnen worden. Dit 

is echter een groep medewerkers die over het algemeen wel het vermogen bezit om extern mobiel te 

worden en door hen intern mogelijkheden te bieden worden zij mogelijk wel minder bereid om extern 

mobiel te worden.  

6.2 One size doesn’t fit all 

Uit het onderzoek is gebleken dat een persoonlijke benadering van de werknemer belangrijk is bij het 

bevorderen van de externe mobiliteit. Er is gebleken dat verschillende soorten medewerkers om 

verschillende redenen minder extern mobiel zijn. Zo is bijvoorbeeld gebleken dat medewerkers met 

kinderen minder bereid zijn om mobiel te worden en zien oudere medewerkers minder kansen om zich 

extern te mobiliseren. De organisatie dient zich bewust te zijn van het bestaan van verschillende 

groepen en dient hier rekening mee te houden bij de inzet van instrumenten om de externe mobiliteit 

te verhogen. Het is dan ook belangrijk dat de organisatie van persoon tot persoon bekijkt welke 

middelen ingezet kunnen worden om deze persoon meer mobiel te maken. 

6.3 Communicatie  

Naast de inzet van de zojuist genoemde instrumenten, is het als organisatie belangrijk om te 

communiceren wat de ontwikkelingen zijn binnen de organisatie en wat dit concreet betekent voor de 

medewerkers. Er is gebleken dat baanonzekerheid een grote invloed uitoefent op de bereidheid tot 

externe mobilisatie. Deze invloed geldt echter pas wanneer de onzekerheid concreet wordt. De 

organisatie dient daarom duidelijk en concreet naar medewerkers te communiceren in hoeverre zij 

bang moeten zijn voor verlies van de huidige functie. Medewerkers geven namelijk aan dat de 

organisatie wel communiceert over de ontwikkelingen die van toepassing zijn op SW-organisaties, 

maar dat het hierbij nog niet duidelijk is wat deze ontwikkelingen betekenen voor de individuele 
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medewerker. Zodra de organisatie dit zelf duidelijk heeft, dient dit ook naar de individuele 

medewerkers gecommuniceerd te worden. Hierbij gaat het dus om de communicatie van de urgentie 

om extern mobiel te worden. Het is niet alleen belangrijk dat de organisatie communiceert over de 

toekomstige baanonzekerheid van medewerkers, maar ook over wat de organisatie wil bereiken met 

de inzet van bepaalde instrumenten. Is het doel van deze instrumenten om uiteindelijk de medewerker 

uit te laten stromen? Communiceer dit dan ook naar de werknemer. Zo weet de medewerker wat de 

organisatie van hem of haar verwacht, waardoor allebei de partijen weten wat het doel is waar zij 

naartoe werken.  
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7. Discussie 

De resultaten uit dit onderzoek komen niet op alle punten overeen met de verwachtingen die gevormd 

waren naar aanleiding van de literatuurstudie. Bepaalde factoren die volgens de literatuur invloed 

zouden hebben op de externe mobiliteit van medewerkers, zijn in dit onderzoek niet gevonden. 

Daarom zal ten eerste een reflectie worden gegeven op de bevindingen van dit onderzoek. 

Vervolgens wordt er gereflecteerd op de tekortkomingen van dit onderzoek en worden suggesties 

gedaan voor vervolgonderzoek.  

7.1 Reflectie bevindingen 
In deze paragraaf worden opvallende verschillen tussen de literatuur en de bevindingen uit dit 

onderzoek besproken. 

Naar aanleiding van de literatuurstudie werd verondersteld dat oudere medewerkers minder bereid 

zouden zijn om extern mobiel te worden, omdat zij een minder grote drang zouden voelen tot 

verandering.  In dit onderzoek blijken jongere medewerkers echter niet meer bereid te zijn om mobiel 

te worden dan oudere werknemers. Zowel jongere als oudere medewerkers blijken geen grote drang 

te voelen tot verandering. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat andere factoren, zoals het belang 

van zekerheid of de mate van baantevredenheid, ertoe leiden dat ook jongere medewerkers niet 

zozeer de behoefte voelen tot verandering.  

Daarnaast werd verwacht dat het hebben van een partner de externe mobiliteit van een medewerker 

zou remmen, omdat men in dat geval ook rekening dient te houden met de wensen van de partner. In 

dit onderzoek bleek echter dat het hebben van een partner de externe mobiliteit van medewerkers niet 

remt. Mogelijk komt dit doordat de medewerkers gesteund worden door hun partner in de keuze die ze 

maken, ongeacht of deze keuze leidt tot externe mobiliteit of niet. Dit betekent dat medewerkers zelf 

de keuze maken of zij extern mobiel worden of niet, zonder beïnvloeding van de partner.   

Naar aanleiding van de literatuurstudie werd ook verwacht dat het opleidings- en functieniveau van 

medewerkers invloed zou hebben op de externe mobiliteit, omdat medewerkers op een hoger functie- 

en opleidingsniveau meer ambities zouden hebben om extern mobiel te worden. In dit onderzoek is 

echter gebleken dat zowel hoger als lager opgeleiden bepaalde ambities hebben welke kunnen leiden 

tot externe mobiliteit. Er is gebleken dat mensen met een hogere opleiding meer ambities hebben om 

stappen in de hoogte te maken, terwijl lager opgeleiden aangeven vooral ambities hebben om zich in 

de breedte te ontwikkelen. Het is wel mogelijk dat hoger opgeleiden uiteindelijk meer aangewezen zijn 

op externe mobiliteit, omdat zij stappen in de hoogte wensen te maken terwijl is gebleken dat de 

interne mogelijkheden binnen WSD beperkt zijn. Waar het gaat om het functieniveau blijken 

medewerkers op alle functieniveaus weinig extern mobiel te zijn. Medewerkers geven zelf al aan dat 

er een bepaald ‘type’ medewerker bij WSD werkt. Medewerkers uit alle functies vinden namelijk de 

zekerheid erg belangrijk, wat een verklaring kan zijn voor het feit dat men weinig extern mobiel is. Er 

zijn overigens meerdere onderzoeken die deze relatie niet gevonden hebben. De verklaring die deze 

onderzoeken hebben gegeven is dat medewerkers in alle segmenten van de organisatie een hoge 

baantevredenheid ervaren, waardoor zij niet bereid zijn zich extern te mobiliseren (Wolff, Luijkx, & 

Kerkhofs, 2002). Ook dit kan het geval zijn binnen dit onderzoek. 



Scriptie M.M.H. van den Heuvel  Pagina | 68  

 

Waar het gaat om de invloed van training en opleiding op de externe mobiliteit van medewerkers werd 

er voorondersteld dat het volgen van algemene opleidingen zou leiden tot meer externe mobiliteit, 

omdat medewerkers aantrekkelijker worden voor externe werkgevers naarmate zij over meer 

algemene kennis bezitten. Er werd dan ook verwacht dat medewerkers algemene opleidingen zouden 

volgen met het doel extern mobiel te worden. Dit lijkt naar aanleiding van de resultaten in dit 

onderzoek niet het geval te zijn. Medewerkers volgen bij WSD namelijk vooral opleidingen om óf intern 

stappen te kunnen maken, óf om taakinhoudelijk beter te kunnen presteren. Géén van de 

medewerkers die een opleiding heeft afgerond zegt deze opleiding te hebben gevolgd om extern 

mobiel te worden. In dit geval leidt algemene opleiding dus niet tot externe mobiliteit, omdat dit niet het 

doel is waarvoor men de opleiding volgt. Men wil namelijk interne stappen makken door middel van de 

trainingen, waardoor de bereidheid om extern mobiel te worden laag blijft. 

Verder werd verwacht dat medewerkers met meer ambities meer vermogen zouden hebben om zich 

extern te mobiliseren, omdat zij meer zouden werken aan de eigen ontwikkeling. In dit onderzoek 

lieten echter alle medewerkers weten zich bezig te houden met de eigen ontwikkeling, onafhankelijk 

van of zij nog bepaalde ambities hadden of niet. Zij geven namelijk aan dat zij het persoonlijk 

belangrijk vinden om aan de eigen ontwikkeling te blijven werken. 

Een interessante bevinding in dit onderzoek is dat het aantal interne mogelijkheden zowel een 

remmende als een bevorderende factor kan zijn wanneer het gaat om de externe mobiliteit. In de 

literatuur werd gesuggereerd dat medewerkers bij een gebrek aan interne mogelijkheden extern hun 

kansen gaan zoeken. Uit dit onderzoek is echter gebleken dat een gebrek aan interne mogelijkheden 

juist ook de externe mobiliteit kan verlagen, omdat een gebrek aan interne mogelijkheden ertoe leidt 

dat medewerkers minder gewend zijn aan het mobiel zijn op zich.  

 

De HR-instrumenten die volgens de literatuur ingezet kunnen worden om de externe mobiliteit te 

verhogen kwamen in grote mate overeen met de instrumenten die de respondenten belangrijk 

achtten. Alleen de terugkeergarantie en de inzet van financiële prikkels blijken minder effectief te zijn 

dan vooraf ingeschat. De terugkeergarantie is in deze context mogelijk een minder goed instrument, 

omdat medewerkers zich ervan bewust zijn dat de organisatie in moet krimpen. Een terugkeergarantie 

is daarom niet wenselijk voor de organisatie en medewerkers zijn dus van mening dat dit geen 

realistisch instrument zou zijn. De financiële prikkels zijn in dit onderzoek mogelijk een minder goed 

instrument omdat medewerkers in grote mate intrinsiek gemotiveerd zijn. Medewerkers zien financiële 

prikkels als iets dat mooi meegenomen is, maar zien dit niet als een instrument dat de doorslag kan 

geven om extern mobiel te worden. Een waardevolle bevinding uit dit onderzoek is dan ook dat 

afhankelijk van de persoon en context verschillende instrumenten kunnen helpen om de externe 

mobiliteit te vergroten. 
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7.2 Tekortkomingen van het onderzoek en suggesties voor 

vervolgonderzoek 

In dit onderzoek is gevraagd naar de factoren die medewerkers zelf belangrijk vinden wanneer het 

gaat om de eigen externe mobiliteit. Veel werknemers lieten weten dat zij bereid zijn om op een 

bepaald moment nog mobiel te worden, maar men onderneemt over het algemeen nog geen concrete 

acties om daadwerkelijk mobiel te worden. Medewerkers spreken over factoren die voor hen belangrijk 

zijn en geven aan onder welke omstandigheden zij extern mobiel zullen worden, maar de vraag is of 

zij daadwerkelijk mobiel worden wanneer die situatie ontstaat. Medewerkers die de organisatie al 

verlaten hebben werden in dit onderzoek namelijk niet meegenomen. Het zou daarom interessant zijn 

om hetzelfde onderzoek op een later tijdstip te herhalen, of hetzelfde onderzoek uit te voeren onder 

medewerkers die al eerder de organisatie hebben verlaten. Op die manier kan namelijk achterhaald 

worden welke factoren van invloed zijn op de daadwerkelijke externe mobiliteit van medewerkers. Een 

vervolgonderzoek welke de relatie tussen de factoren en de daadwerkelijke externe mobiliteit in beeld 

brengt wordt dan ook aangeraden. 

Een tweede tekortkoming van dit onderzoek is dat er alleen gebruik is gemaakt van een kwalitatieve 

dataverzameling. De kwalitatieve dataverzameling heeft ertoe geleid dat er meer duidelijkheid is 

verschaft in de redenen waarom bepaalde factoren belangrijk worden geacht. Dit is dan ook zeker de 

meerwaarde van dit onderzoek. Het feit dat er alleen gebruik is gemaakt van een kwalitatieve opzet 

leidt er echter wel toe dat het moeilijk is te bepalen in welke mate de gevonden factoren de externe 

mobiliteit bepalen. Om dit te achterhalen zou een kwantitatief vervolgonderzoek kunnen worden 

ingezet. De kwalitatieve opzet van dit onderzoek heeft er wel toe geleid dat er ook nieuwe dingen 

gevonden zijn. Zoals zojuist is aangegeven is er naar aanleiding van de kwalitatieve opzet van dit 

onderzoek een interessante bevinding gedaan met betrekking tot de invloed van het aantal interne 

mogelijkheden op de externe mobiliteit. Er is namelijk gebleken dat meer interne mogelijkheden zowel 

bevorderend als remmend kan werken. Een gebrek aan interne mogelijkheden kan er aan de ene kant 

namelijk toe leiden dat medewerkers extern de kansen gaan zoeken. Aan de andere kant laten 

medewerkers juist weten dat zij niet erg gericht zijn op externe mobiliteit omdat zij intern ook niet 

mobiel zijn en daarom niet gewend zijn op het mobiel zijn op zich. Het is dan ook interessant om deze 

relatie met behulp van een vervolgonderzoek nader te onderzoeken.  

Tot slot heeft dit onderzoek alleen plaatsgevonden binnen WSD, waardoor er naar aanleiding van dit 

onderzoek geen algemene conclusies kunnen worden getrokken. Het zou daarom interessant zijn om 

met behulp van vervolgonderzoeken in andere organisaties te achterhalen of dezelfde factoren 

belangrijk blijken te zijn. Het zou daarnaast erg interessant zijn om een vergelijkend onderzoek uit te 

voeren, waarbij onderzocht wordt of er in organisaties waarin een personeelskrimp verwezenlijkt dient 

te worden andere factoren van belang blijken te zijn dan in organisaties waarin dit niet het geval is. 
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Bijlage I: Topstructuur WSD 
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Hoofdstructuur divisie Trajecten & Detachering 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hoofdstructuur divisie Bedrijven 
 

 
 
 

  



Scriptie M.M.H. van den Heuvel  Pagina | 76  

 

Bijlage II: Paper Capita Selecta 
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Inleiding 
 

De samenleving wordt steeds complexer. Ontwikkelingen als globalisering en informatisering leiden 

ertoe dat de samenleving steeds dynamischer wordt, met als gevolg dat organisaties steeds flexibeler 

dienen te worden om te kunnen overleven in de huidige samenleving. Publieke organisaties krijgen 

daarnaast steeds meer te maken met financiële eisen en een grotere concurrentie. Dit leidt ertoe dat 

de traditionele werkwijze van publieke organisaties onder druk staat (Gould-Williams, 2003). Met het 

oog op deze ontwikkelingen, is het voor de WSD belangrijk om als organisatie meer flexibel te worden. 

De WSD is een organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van mensen met een grote afstand tot 

de arbeidsmarkt naar zo regulier mogelijk werk. De WSD is een gemeenschappelijke regeling en 

vormt dus een samenwerkingsverband tussen elf gemeenten in Noord-Brabant. Het bestuur van de 

organisatie wordt gevormd door de gemeenten, maar de organisatie kan wel zelfstandig opereren. 

 

De WSD krijgt in 2011 te maken met grote bezuinigingen van het kabinet-Rutte. Deze bezuinigingen 

leiden ertoe dat er een krimp in het personeelsbestand noodzakelijk is. Daarnaast krijgt de organisatie 

in steeds grotere mate te maken met onzekerheid. Afhankelijk van de besluiten die het kabinet gaat 

nemen zijn er verschillende scenario’s mogelijk voor de organisatie. Zo is het mogelijk dat de 

organisatie over vijf jaar niet meer bestaat, maar is het ook mogelijk dat de organisatie binnen nu en 

vijf jaar een grote groei zal moeten doormaken. Om met deze onzekerheden te kunnen omgaan, zal 

de organisatie flexibeler moeten worden. Op dit moment blijven medewerkers namelijk zeer lang bij de 

WSD in dienst, waardoor er weinig door- en uistroom van personeel plaatsvindt in de organisatie. Dit 

leidt er toe dat de WSD een redelijk vastgeroest personeelsbestand kent. Om meer beweging te 

krijgen in het personeelsbestand, wil de organisatie inzetten op de mobiliteit van personeel. De 

organisatie heeft nu het initiatief genomen om onderzoek te doen naar de externe mobiliteit van de 

medewerkers van de WSD. Het onderzoek vindt alleen plaats onder de eigen werknemers, de 

werknemers die het re-integratieproces van de mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 

ondersteunen (WSD-groep, 2009; Directeur SEZ, 2011).  

 

Dit is een korte omschrijving van de organisatie en het thema van de master thesis waar dit paper een 

onderdeel van is. In dit paper wordt de publieke dimensie van de organisatie en het onderzoek 

uiteengezet. De vraag die in dit paper centraal staat is dan ook: wat is de publieke dimensie van de 

WSD en het onderzoek naar de externe mobiliteit van de medewerkers? Om hier antwoord op te 

geven zal ten eerste uiteen gezet worden in welke mate er sprake is van een publieke organisatie en 

een publieke identiteit van de organisatie. Vervolgens zal er dieper worden ingegaan op de 

institutionele context van de organisatie en zal dus worden gekeken naar de mate waarin sociale 

legitimiteit belangrijk is binnen de WSD. 
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De publieke dimensie van de WSD 
 

In de literatuur wordt aangegeven dat men geen strikt onderscheid kan maken tussen publieke en 

private organisaties (Rainey, 2003; Noordegraaf & Teeuw, 2003). De verhoudingen tussen publieke 

en private organisaties worden steeds vager. De opkomst van het begrip ‘New Public Management’ 

(NPM) is een belangrijke aanduiding van deze vervaging. NPM refereert namelijk naar het gebruik van 

voorheen private instrumenten in de publieke sector (Denhardt & Denhardt, 2000). Het idee hierachter 

is dat publieke organisaties te star zijn en dat zij met behulp van private instrumenten effectiever en 

efficiënter kunnen opereren (Noordegraaf & Teeuw, 2003). Steeds meer organisaties zijn daarom 

geneigd om instrumenten uit de private sector over te nemen. Dit leidt tot de vraag in hoeverre 

publieke organisaties nog echt publiek zijn. Publieke en private organisaties vertonen op verschillende 

manieren een overlap, waardoor volledig publieke of volledig private organisaties eigenlijk niet meer 

bestaan (Rainey, 2003). Daar het gaat om de indeling tussen publieke en private organisaties kan 

men zich daarom een continuüm voorstellen van publiek naar privaat (Noordegraaf & Teeuw, 2003).  

 

De vraag is nu: in hoeverre is de WSD een publieke organisatie? Wanneer er gekeken wordt naar de 

formele kenmerken van de organisatie, kan gesteld worden dat de WSD een publiek karakter kent. 

Het bestuur van de WSD wordt namelijk gevormd door elf gemeenten, welke dus de eigenaren van de 

WSD zijn. Dit betekent dat formeel gezien de overheid de eigenaar is van de WSD. Daarnaast wordt 

de WSD gefinancierd door middel van overheidsgeld. Het feit dat de bezuinigingen die het kabinet op 

dit moment doorvoert grote gevolgen voor de WSD hebben, bevestigt dat de WSD afhankelijk is van 

overheidsgelden. Daar het gaat om de zeggenschap van de organisatie, kan gesteld worden dat de 

organisatie op dit kenmerk meer privaat aangemerkt kan worden. De organisatie kan namelijk 

zelfstandig opereren, maar dient hierbij wel verantwoording af te leggen aan de gemeenten. De 

organisatie heeft daarom in grote mate zeggenschap, maar dient hierbij wel rekening te houden met 

de wensen vanuit de overheid. De organisatie blijft ook hierbij uiteindelijk afhankelijk van de overheid 

(Directeur SEZ, 2011). Gekeken naar de formele kenmerken van de organisatie, kan dus 

geconcludeerd worden dat de WSD een publiek karakter kent (Rainey, 2003).  

 

Maar gedraagt de WSD zich als een publieke organisatie? Kent de organisatie een publieke identiteit?  

De identiteit van een organisatie heeft een betekenisgevende functie, welke een betekenis toekent 

aan de interacties die plaatsvinden binnen de organisatie en van waaruit het handelen van de 

organisatie verklaard kan worden (Noordegraaf & Teeuw, 2003). Gawthrop heeft daar het gaat om het 

onderscheid tussen een publieke en private identiteit vier dimensies geformuleerd: doelgerichtheid, 

oorzakelijkheid, tijd en orde (Noordegraaf & Teeuw, 2003). Aan de hand van deze dimensies kan 

bepaald worden in welke mate een organisatie als publiek of privaat gekarakteriseerd kan worden. 

Hierbij is het dus mogelijk dat een organisatie bepaalde publieke én private opvattingen hanteert. 

Wanneer dit gekoppeld wordt aan de WSD, kan geconcludeerd worden dat de WSD bij deze vier 

dimensies de publieke opvatting hanteert. 
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Ten eerste hanteert de WSD namelijk een teleologische doelgerichtheid. Dit houdt in dat de 

organisatie een hoger doel nastreeft. WSD wil mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 

ontwikkelen naar zo regulier werk. Hierbij gaat het dus om de re-integratie van (vaak) 

arbeidsongeschikten. Deze taak voert de organisatie uit in opdracht van de gemeente, welke hiermee 

de arbeidsparticipatie van de inwonenden van de gemeente wil bevorderen. Het hoger doel van de 

organisatie is dan ook de arbeidsparticipatie bevorderen (WSD-groep, 2009). Een kanttekening hierbij 

is wel dat mensen die beter gere-integreerd zijn ook minder geld kosten voor de organisatie, wat 

betekent dat het zo goed mogelijk re-integreren van mensen met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt ook positieve effecten heeft voor de economische doelstellingen van de organisatie.  

Daar het gaat om de tweede dimensie, de oorzakelijkheid, is de WSD van mening dat handelingen 

en/of beslissingen elkaar beïnvloeden en dat ze ook effect hebben op de tweede en derde orde. De 

WSD geeft aan dat zij niet zomaar beslissingen kan nemen, omdat beslissingen die gemaakt worden 

invloed kunnen hebben op het handelen van medewerkers. Daarnaast is de WSD van mening dat 

beleid niet altijd uitpakt zoals dit bedoeld was. Dit betekent dat de organisatie van mening is dat er 

geen eenzijdige relatie bestaat tussen oorzaak en gevolg. 

Ten derde is de dimensie het idee van tijd kenmerkend voor de organisatie. De WSD neemt namelijk 

het verleden en de toekomst mee in zijn overwegingen. De organisatie geeft namelijk aan dat zij bang 

is dat de kern van de WSD verloren gaat wanneer de organisatie te ver moet krimpen. Daarnaast 

geeft de organisatie aan dat zij nu al flexibeler dient te worden, omdat de organisatie in de toekomst te 

maken krijgt met grote onzekerheden. De organisatie dient nu al flexibeler te worden om in de 

toekomst in te kunnen spelen op een mogelijke krimp of groei. 

Tot slot zouden publieke en private opvattingen verschillen in het idee van orde. De WSD hanteert 

hierbij een horizontale orde. Zij erkent de wederzijdse afhankelijkheden tussen verschillende 

medewerkers in de organisatie. Daarnaast is uit gesprekken gebleken dat alle werknemers als 

gelijkwaardig worden gezien (Directeur SEZ, 2011). Ook hier past de WSD dus beter bij de publieke 

opvatting (Noordegraaf & Teeuw, 2003). 

 

Wanneer de bovenstaande dimensies in oogschouw worden genomen, lijkt de WSD een volledig 

publiek karakter te hebben. Er vindt echter wel een verschuiving plaats. Met behulp van een model 

van Noordegraaf & Teeuw (2003) kan deze verschuiving inzichtelijk worden gemaakt. Zij zetten 

namelijk de formele kenmerken van de publieke en private organisaties tegenover de publieke en 

private identiteit van organisaties. Met behulp van dit model kan inzichtelijk worden gemaakt in welke 

organisatorische positie een organisatie zich bevindt.  
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Op dit moment bevindt de WSD zich nog in de bestuurlijke positie. Nu de organisatie meer te maken 

krijgt met concurrentie en met bezuinigingen, is de organisatie echter geneigd een meer private 

identiteit aan te gaan nemen. De organisatie bevindt zich daarom in een verschuiving van de 

bestuurlijke positie naar de bedrijfsmatige positie (Noordegraaf & Teeuw, 2003).  

 

Sociale legitimiteit bij de WSD 
 

De tweede vraag die centraal staat in dit paper is de vraag of het HR-beleid dat wordt gevoerd door de 

WSD bijdraagt aan de sociale legitimiteit van de organisatie. In de literatuur wordt namelijk steeds 

meer de spanning benadrukt tussen de economische doelstellingen van een organisatie en de morele 

waarden die van belang zijn (Paauwe, 2004). Organisaties moeten namelijk in steeds grotere mate 

rekening houden met de normen en waarden die leven in de maatschappij. Het wordt voor 

organisaties dan ook steeds belangrijker om te voldoen aan de eisen van de stakeholders en om een 

sociaal legitiem HR-beleid te voeren (Paauwe, 2004; Boxall & Purcell, 2005). Organisaties hebben 

continu te maken met een spanning tussen de economische doelstellingen van de organisatie en de 

morele doelstellingen. 

Ook de WSD heeft in grote mate te maken met deze spanning. Vóór de economische crisis ging het 

erg goed met de organisatie, waardoor de vorming van het HR-beleid vrij soepel verliep. De 

organisatie heeft in die tijd een WSD-academie opgericht om het personeel de kans te geven zich 

verder te ontwikkelen bij en binnen de organisatie. De WSD gebruikte de academie dus om zijn 

medewerkers meer ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Dit instrument sloot aan bij de morele 

doelstellingen van de organisatie en droeg in grote mate bij aan de sociale legitimiteit van het HR-

beleid. Nu de organisatie te maken krijgt met grote bezuinigingen, worden de economische 

doelstellingen van de organisatie belangrijker. De organisatie wil de academie nu meer inzetten om de 

door- en uitstroom van het personeel te bevorderen. Met het oog op de bezuinigingen zal er namelijk 

een personeelskrimp moeten plaatsvinden. De WSD probeert deze krimp door te voeren zonder 

gedwongen ontslagen en hoopt door middel van de opleiding en ontwikkeling van medewerkers de 

externe mobiliteit van de medewerkers te bevorderen. Het instrument gaat nu dus meer gebruikt 

worden om het voortbestaan van de organisatie te verzekeren. Daarom is de organisatie op dit 

moment ook geïnteresseerd in de factoren die van invloed kunnen zijn op de externe mobiliteit van 

zijn medewerkers. Door de economische crisis houdt de organisatie zich op dit moment dan ook meer 

bezig met de economische doelstellingen dan met zijn morele doelstellingen. Het onderzoek naar 

externe mobiliteit laat weer duidelijk de spanning zien tussen economische doelstellingen en de 

sociale legitimiteit. De organisatie zal met het oog op de economische doelstellingen namelijk een 

krimp in het personeelsbestand moeten verwezenlijken. De organisatie wil met het oog op de sociale 

legitimiteit echter voorkomen dat er gedwongen ontslagen vallen. Met behulp van het onderzoek wil 

de organisatie dan ook proberen een manier te vinden waarop de organisatie zowel de economische 

doelstellingen als de morele doelstellingen kan bereiken. 
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Met de spanning tussen economische en morele doelstellingen in het achterhoofd, heeft Paauwe zijn 

‘Contextually Based Human Resource Theory’ ontwikkeld. Dit model kijkt naar de manier waarop het 

HR-beleid in organisaties ontstaat. Hierbij geeft hij aan dat er verschillende factoren invloed 

uitoefenen op het ontstaan van beleid. Zo dient een organisatie bij de ontwikkeling van zijn beleid 

rekening te houden met economische gegevens, met institutionele gegevens en met de historie van 

de organisatie (Paauwe, 2004) Het idee is dat het HR-beleid van organisaties in zekere mate bepaald 

wordt door relevante product markt combinaties. Hierbij draait het om de efficiency, de effectiviteit en 

de kwaliteit van de organisatie. Dit noemt Paauwe de Product/Market/Technology dimensie (PMT-

dimensie). Zo krijgt de WSD steeds meer te maken met concurrentie, dient de organisatie efficiënter te 

werken met het oog op de bezuinigingen en moet de organisatie steeds doelmatiger werken omdat de 

eisen van de stakeholders steeds hoger worden. Aan de andere kant benadrukt hij het belang van de 

Social/Cultural/Legal dimensie (SCL-dimensie). Deze dimensie vormt het institutionele kader 

waarbinnen de organisatie opereert en hierbij is de sociale legitimiteit van de organisatie belangrijk. 

Voor de WSD is acceptatie van de samenleving bijvoorbeeld belangrijk. De organisatie is namelijk 

verantwoording schuldig aan de gemeenten, welke het belang van de samenleving dienen. Daarnaast 

wil de organisatie meer door- en uitstroom bevorderen, omdat de organisatie op die manier een 

grotere diversiteit in het personeelsbestand aan kan brengen. Zo ontstaat er een betere afspiegeling 

van de samenleving. Samen met de configuratie, de historie van de organisatie, bepalen deze 

dimensies de speelruimte die de zogenaamde dominante coalitie heeft bij de vorming van het HR-

beleid van de organisatie (Paauwe, 2004). 

 

Interessant om hierbij op te merken is dat het beleid niet altijd uitpakt zoals men verwacht had. Zo 

heeft de WSD zijn academie opgericht om medewerkers beter op te leiden. Op dit moment heeft de 

academie echter nog niet in grote mate bijgedragen aan de ontwikkeling van de medewerkers. De 

organisatie had verwacht dat meer mensen een opleiding via de academie zouden volgen dan 

momenteel het geval is. Daarnaast valt het de organisatie op dat veel medewerkers voortijds stoppen 

met een begonnen opleiding. Zo blijkt maar dat het beleid niet altijd uitpakt op de manier zoals het 

bedoeld was door de organisatie. Dit komt omdat er verschillende partijen betrokken zijn bij de 

uitvoering van het beleid. Het beleid wordt gevormd door de staf, welke door de lijn in de praktijk wordt 

gebracht. Vervolgens hebben de medewerkers hun eigen percepties over het beleid, welke mogelijk 

niet overeenkomen met de bedoelingen van de staf (Beardwell & Claydon, 2010).  
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Conclusie 
 

Zoals in de inleiding is aangegeven, was het doel van dit paper om de publieke dimensie van dit 

onderzoek uiteen te zetten. Hierbij is gekeken naar de organisatie én naar het onderwerp van de 

master thesis waarvan dit paper een deel uitmaakt. De centrale vraagstelling van dit paper was dan 

ook: wat is de publieke dimensie van de WSD en het onderzoek naar de externe mobiliteit van de 

medewerkers? 

 

Naar aanleiding van een uiteenzetting van de formele kenmerken van de organisatie en de identiteit 

van de organisatie kan geconcludeerd worden dat de WSD zich bevindt in een bestuurlijke positie. De 

organisatie is in grote mate afhankelijk van de overheid en dient een publiek belang. Wanneer 

gekeken wordt naar de institutionele context van de organisatie, wordt duidelijk dat de WSD de sociale 

legitimiteit zeer belangrijk vindt. De organisatie geeft aan dat zij veel verantwoording af moet leggen 

aan haar stakeholders en dat zij daarom proberen te werken aan de eerlijkheid en legitimiteit van het 

HR-beleid. De organisatie heeft echter te maken met een spanning tussen deze sociale legitimiteit van 

de organisatie en de economische doelstellingen. Omdat de organisatie te maken heeft met een 

grotere concurrentie dan voorheen en te maken krijgt met grote bezuinigingen vanuit de overheid, is 

een personeelskrimp binnen de organisatie noodzakelijk. De organisatie probeert daarom een 

middenweg te vinden, waardoor de sociale legitimiteit van de organisatie gehandhaafd wordt, maar 

zodat ook het bestaan van de organisatie verzekerd kan worden. Met behulp van het onderzoek naar 

externe mobiliteit probeert de organisatie te zoeken naar een manier waarop de economische 

doelstellingen van de organisatie op een sociaal legitieme wijze bereikt kunnen worden. Met behulp 

van het onderzoek probeert de organisatie namelijk inzicht te krijgen in factoren die kunnen bijdragen 

aan de vrijwillige externe mobiliteit van de medewerkers. Op deze manier kan de organisatie inzicht 

krijgen in acties die zij kunnen ondernemen om medewerkers vrijwillig uit te laten stromen, zodat er 

geen gedwongen ontslagen te hoeven plaatsvinden. Er kan dan ook geconcludeerd worden dat de 

WSD en het onderzoek naar de externe mobiliteit van de medewerkers een duidelijke publieke 

dimensie kent.  

 

Marloes M.H. van den Heuvel  
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Bijlage III: Topiclijst 
Mate van externe mobiliteit in het verleden, nu of in de toekomst 

- Bent u in het verleden bezig geweest met extern mobiliteit? Zo ja: wat was de reden hiervoor? 

Wat waren de ervaringen? 

- Bent u nu bezig met externe mobiliteit? Waarom wel/niet? 

- Zou u extern mobiel willen worden? Waarom wel/niet? 

- Zou u extern mobiel kunnen worden? Waarom wel/niet? 

- Welke factoren zijn van invloed op het besluit om te blijven / te vertrekken? Waarom zijn deze 

factoren belangrijk? 

- Onder welke omstandigheden zou u in de toekomst wel extern mobiel willen/kunnen worden? 

- Welke acties onderneemt u om de eigen externe mobiliteit te vergroten en hebben die acties 

effect? 

Checklijst factoren 

- Demografische variabelen (leeftijd, thuissituatie / sociale omgeving, opleidings- / functieniveau) 

- Organisatiekenmerken (Publiek? Grootte organisatie / interne mogelijkheden?) 

- Zelfontwikkeling (Training en opleiding, overscholing?, inzetbaarheid) 

- Arbeidsgeschiedenis (Lengte dienstverband, soort dienstverband, mobiliteit in het verleden) 

- Toekomstvisie (Carrière commitment / ambities, toekomstige baanonzekerheid) 

- Arbeidsvreugde (Baantevredenheid -uitdaging, arbeidsvoorwaarden, werkdruk-, betrokkenheid, 

intrinsieke motivatie) 

- Arbeidsmarktalternatieven (Perceptie alternatieven, kennis daadwerkelijke alternatieven) 

 

HR-instrumenten om externe mobiliteit te vergroten 

- Wie zou volgens u de verantwoordelijkheid moeten nemen om de externe mobiliteit van 

medewerkers te verhogen? Waarom zou de verantwoordelijkheid daar moeten liggen? 

- Wat verwacht u van de werkgever om de externe mobiliteit te verhogen? 

- Welke acties worden door de organisatie ondernomen om de externe mobiliteit van het personeel 

te vergroten? Waarom? 

Checklijst instrumenten 

- Ondersteuning bij opbouw van netwerk 

- Sollicitatietrainingen 

- Ondersteuning bij vinden werkkring 

- Training en opleiding 

- Elders ervaring op laten doen 

- Detachering 

- Terugkeergarantie 

- Financiële prikkels 

- Arbeidsmarktscan 

- POP-gesprekken 

- Interne mobiliteit 


