
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag van de Mobiliteit Schiphol                          LCS, 2017 

Verbinden, verbreden en netwerken 

‘Mooi om de dynamiek op 

een andere plek te ervaren.’ 

‘Geweldig om een dag in 

andermans stoel te zitten.’ 

‘Je komt even in een andere 

wereld.’ 

 

                   
                 

 

Twee keer per jaar organiseert LCS de Dag van de Mobiliteit Schiphol. Op deze dag kunnen medewerkers die actief zijn op 

of voor de luchthaven Schiphol voor één dag een andere baan uitoefenen. Iedereen kan meedoen aan deze dag, van 

medewerkers in de operatie tot directeuren. Doel van deze dag is je horizon verbreden, op je werk reflecteren, uitzoeken 

of je toe bent aan een nieuwe stap in je loopbaan, netwerken en uiteraard Schiphol beter leren kennen. De reden kan per 

individu verschillen. We halen dit doel alleen als we zorgen dat de deelnemers een inspirerende en vooral leuke dag 

hebben. De laatste editie van de Dag van de Mobiliteit Schiphol vond plaats op 10 november 2016. Maar liefst 

vijfentwintig bedrijven hebben meegedaan aan deze dag en 40 deelnemers zijn gematcht. In dit artikel zal dieper worden 

ingegaan op het concept, de doelen en de resultaten. 

 

 

 

HET CONCEPT  

Een bedrijf, een werkgever op de luchthaven Schiphol (de doelgroep), 

meldt zich aan voor de Dag van de Mobiliteit (DvdM) en geeft daarbij 

aan hoeveel werkplekken ter beschikking worden gesteld. Het aantal 

opgevoerde werkplekken geeft aan hoeveel deelnemers het bedrijf 

(ongeveer) mag aanmelden. Deze twee aantallen dienen dan ook 

gelijk te zijn. Echter is dit tijdens de laatste DvdM losgelaten, 

aangezien soms een bedrijf meer werkplekken dan deelnemers had en 

vice versa. Een harde eis blijft dat de medewerker op Schiphol werkt. 

 

 

 

HET DOEL  

De kapstok waaraan de DvdM is opgehangen is sectorale mobiliteit, 

onderdeel van duurzame inzetbaarheid op de luchthaven Schiphol. 

Het doel van de DvdM is om mensen te laten ervaren hoe het op een 

andere werkplek én bij een andere werkgever eraan toe gaat. Je 

verbreedt je horizon. Je reflecteert op je werkplek: ben je nog 

tevreden met je huidige loopbaan? Je bouwt je netwerk uit en 

uiteraard leer je Schiphol, en zijn bedrijfsprocessen (nog) beter 

kennen.  

WORDT DIT DOEL BEHAALD?  

Reflectie op de werkplek wordt behaald. Maar er is bijvangst. 

Netwerken en meer inzicht krijgen in de processen wordt steeds 

belangrijker. De lopende reorganisaties hebben daar zeker mee te 

maken. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE DEELNEMERS 

Er doen veel verschillende bedrijven mee, dat maakt de deelnemers 

dan ook divers. HR is meestal contactpersoon en neemt de beslissing 

om mee te doen. Een DvdM is vanuit HR-perspectief een cadeautje in 

de uitvoering van het duurzame inzetbaarheidsbeleid. Operationeel 

leidinggevenden faciliteren het merendeel van de werkplekken. Deze 

tweedeling leidt soms tot complicaties. De operationeel 

leidinggevenden vinden deelname leuk maar ze lopen vaak tegen 

praktische problemen aan. Te denken valt aan: wie pakt de taken van 

de meelopende deelnemer op? En wie ondersteunt de bezoekende 

deelnemer? Zonder HR blijkt deelname ingewikkeld. 

Als een medewerker mee wil doen, is toestemming nodig vanuit de 

operationeel leidinggevende. Deze heeft een doorslaggevende rol als 

het gaat om deelname. De beslissing van de manager berust vaak op 

het feit of hij/zij de toegevoegde waarde ziet in deelname en of het 

praktisch haalbaar is. Kan de medewerker worden vrij geroosterd? 

Deelname aan een DvdM koppelen aan een geregisseerd traject kan, 

maar beter past deelname als onderdeel van een ontwikkeltraject. 

Uit de evaluaties blijkt dat het type deelnemer verandert. Voorheen 

deden veel deelnemers met een mbo-achtergrond mee, nu doen 

steeds meer hbo’ers en wo’ers mee aan de dag (zie grafiek hieronder). 

Mogelijke reden hiervoor is dat zij meer grip op hun eigen agenda 

hebben en zij geen of minder operationele taken hebben. 

 

WIE KIEST WELKE PLEK?  

We merken dat deelnemers met meer zelfvertrouwen kiezen voor een 

andersoortige plek dan hun huidige werkplek. Deelnemers die door 

hun werkgever worden gestuurd (in plaats van op eigen initiatief 

deelnemen) lijken eerder te kiezen voor een plek die lijkt op hun 

huidige functie. LCS neemt in de matching geen deel. Ook het 

functieniveau, leeftijd en geslacht vormen geen bepalende factoren 

voor de keuze voor een werkplek. Je wordt volledig vrijgelaten in je 

keuze. Dat is overigens niet het geval bij elk deelnemend bedrijf. De 

Dag van de Mobiliteit wordt soms als mobiliteitsinstrument ingezet. 

Het ene deelnemende bedrijf regisseert de keuze voor deelnemers 

veel meer dan een ander deelnemend bedrijf.  
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GLUREN BIJ DE BUREN – WAT LEVERT DAT OP?  

We komen stralende deelnemers tegen tijdens de afsluitende borrel. 

Ze hebben een ontzettend leuke dag gehad. En dat is zo leuk om te 

zien, vooral wetende dat in een aantal gevallen er veel spanning aan 

de voorkant leek. Een deelnemer vindt het moeilijk als zijn baas, 

collega of HR-manager hem op deelname attendeert. ‘Is het een 

verkapte uitnodiging om te vertrekken?’ ‘Wordt ontevredenheid over 

mijn functioneren zo verbloemd?’ We zien wat er gebeurt als mensen 

dat gevoelen gewoon laten varen en de Dag gewoon beleven. 

Dan is het zó leuk om eens te zien hoe andere processen lopen, en 

hoe andere leidinggevenden en werkgevers werken. Maar ook de 

overeenkomsten tussen werkplekken, werkgevers en processen 

komen ter sprake. Vervolgafspraken worden gemaakt, om verdere 

lering en om samenwerking op te zetten. Of een vervolgafspraak 

wordt gemaakt voor het brengen van een tegenbezoek. 

 

Uit de evaluatie blijkt dat na deelname meer mensen in beweging 

willen komen dan daarvoor. Reflectie op de werkplek betekent dus in 

een aantal gevallen dat beweging richting een andere werkplek 

opportuun is. Maar er zijn ook andere effecten, het ontwikkelen van 

een betere band met andere bedrijven op Schiphol, betere kennis ten 

aanzien van de verschillende processen op Schiphol en meer mensen 

leren kennen. 

Mobiliteit vraagt om vertrouwen van alle betrokken partijen. 

Deelname aan de DvdM zet duurzame inzetbaarheid direct of indirect 

op een andere manier op de agenda. 

DOORONTWIKKELEN VAN HET CONCEPT 

Wat leren deze ervaringen ons over het concept? Hoe kan het concept 

verbeterd worden? Is na vijf keer een Dag van de Mobiliteit de 

bereidwilligheid tot deelname opgedroogd? Is twee keer per jaar, in 

een conjunctuurgevoelige omgeving, te veel? Zijn er geen deelnemers 

meer bij de wat kleinere deelnemende bedrijven? Betekent een op 

handen zijnde organisatieverandering met mogelijk gedwongen 

ontslagen en outplacement trajecten dat deelname te gevoelig is? Is 

de naam wel juist? Hebben we het over mobiliteit? En wat betekent 

mobiliteit in deze context precies? En zijn mensen wel in staat tot 

mobiliteit?  

Onderzoek wijst uit dat zowel leeftijd als lengte van dienstverband 

remmende factoren in mobiliteit zijn. Daar tegenover staat dat 

ervaring met mobiliteit (de zogenaamde grootte van je 

mobiliteitsgeschiedenis) en het volgen van opleidingen het vermogen 

tot externe mobiliteit vergroot. (M. van den Heuvel, 2011, De stap 

naar buiten: Wat wil je en wat kun je?) 

 

 

 



DE CONCLUSIE  

Concluderend kunnen we vaststellen dat het doel van de dag bereikt 

wordt: mensen reflecteren op hun werkplek, met een nog groter doel: 

mensen in de lead te krijgen voor het nastreven van hun eigen 

werkgeluk. Het concept is uitdagend voor de deelnemende bedrijven: 

enerzijds een kapstok voor het duurzame inzetbaarheidsbeleid; 

anderzijds heeft deelname operationele impact. Interessant om te 

weten is of het draagvlak vanuit de bedrijven blijft bestaan. 

We kunnen het originele concept een beetje loslaten. Dit kan 

betekenen dat de werkplekken én deelnemers geen verplicht 

onderdeel hoeven uit te maken van deelname van een bedrijf. Je 

meldt je aan als bedrijf en levert een aantal werkplekken en/of een 

aantal enthousiaste deelnemers. Dit getal hoeft dan niet aan elkaar 

gelijk te zijn. Deelname met enkel werkplekken óf deelnemers is ook 

mogelijk. De organisatie moet in de gaten houden of er voldoende 

deelnemers zijn om de werkplekken te vullen.  

Een andere aanpassing kan zijn het loslaten van een specifiek 

vastgestelde datum. Werkplekken en deelnemers kunnen zich 

aanmelden en zich door een systeem laten matchen. Bij een match 

maken ze zelf een afspraak op een moment dat hun beiden schikt. Om 

de communicatiekracht (en daarmee bijdrage aan bewustwording) en 

grip te houden, kunnen we afspraken in een bepaalde week of maand 

laten plaatsvinden. Bijvoorbeeld een Maand van de Mobiliteit.  

 

De borrel werd goed bezocht. De studenten van Facility4U 

hebben de gasten voorzien van hapjes en drankjes.  

 

In 2017 kunnen luchthaven medewerkers op 

Schiphol de Dag van de Mobiliteit 2.0 ervaren. 

Meer info volgt snel…… 

 
Luchtvaart College Schiphol  
juni 2017 
 

Meer weten? dvdm@schiphol.nl 

of bel Emma Sluman op 020-6018915 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit eigen evaluaties blijken deelnemers eerder mee te doen met 

motieven gestuurd vanuit hun mobiliteit. Waar netwerken en kennis 

verbreding eerst de overhand had, blijkt dat mensen met een ander 

blikveld kijken. Is de naam nu meer passend dan eerder? En we zien 

ook uit de evaluaties ‘een jaar na dato’ dat het aantal deelnemers dat 

een training volgt, twee derde van het aantal respondenten is. In die 

zin klopt het dat het vermogen tot mobiliteit is vergroot. Met de 

economische crisis nog vers in het geheugen, maar wel op zijn retour, 

is dit logisch te noemen. 

En als je dan verder kijkt in onderzoek gericht op motieven om mobiel 

te worden (M. van den Heuvel, 2011, De stap naar buiten: Wat wil je 

en wat kun je?), zie je dat een andere belangrijke factor om extern 

mobiel te worden het hebben van ambities is. Maar ook toekomstige 

baanonzekerheid leidt ertoe dat mensen meer bereid zijn om extern 

mobiel te worden. Daar tegenover staan de factoren die mensen juist 

aan hun werkgever en werkplek laten vasthouden: kinderen en gezin, 

een vast contract en baantevredenheid. Kunnen we hiermee 

vaststellen dat de deelnemers aan de Dag van de Mobiliteit 

ambitieuze mensen zijn en/of mensen die baanonzekerheid 

verwachten? Die beide factoren herkennen we. Nick Foesenek voegt 

daar nog enkele factoren aan toe, dat mensen werkzaam in de 

luchtvaartsector daar graag aan verbonden blijven, maar ook dat je 

zelf verantwoordelijkheid moet nemen in het nastreven van je 

werkgeluk (N. Foesenek, 2016, Important factors to promote labor 

mobility in the Dutch aviation sector).  

De doelen worden gehaald!  

 Horizon verbreden  

 Op je werk(plek) reflecteren  

 Ben ik toe aan een nieuwe stap  

 Netwerken en luchthaven Schiphol beter leren 

kennen  

 Stabiel aantal deelnemers  

 Stabiel aantal deelnemende bedrijven  
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