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Invulling persoonlijk mobiliteitsplan (paragraaf 3.5 Sociaal Plan 2020) 

Conform het Sociaal Plan wordt de boventallige werknemer op de transferlijst geplaatst en zal met 
betrokkene actief worden gekeken naar herplaatsingmogelijkheden, zowel intern als extern. Om dit 
traject optimaal te faciliteren wordt met de boventallige werknemer een persoonlijk mobiliteitsplan 
opgesteld. In het persoonlijk mobiliteitsplan wordt onder meer opgenomen: 

 de activiteiten die worden ingezet om de zoektocht naar werk (zowel intern als extern) te 
ondersteunen (w.o. de inzet van outplacement conform het gestelde in paragraaf 3.4 Sociaal 
Plan 2020); 

 afspraken over de inzet van mobiliteitsbevorderende maatregelen met als doel om het 
loopbaanvervolg te stimuleren (optioneel).  

 
Zowel werkgever als werknemer verbindt zich om vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid zich in te 
spannen om de afspraken in het persoonlijk mobiliteitsplan te realiseren, waarbij op frequente basis 
gesprekken plaatsvinden tussen werkgever en werknemer om het persoonlijk mobiliteitsplan te 
evalueren en zo nodig bij te sturen c.q. aan te vullen. 
 
Procedure begeleiding boventallige werknemers 
 

1. Aanzeggen boventalligheid 
 
Het aanzeggen van de boventalligheid aan de werknemer gebeurt door de sectordirecteur dan wel de 
manager (bedrijfsvoering), de stafmanager of de bestuurssecretaris (afhankelijk waar de betrokken 
werknemer werkzaam is). HR zal dit gesprek faciliteren. Tijdens het gesprek komen onderstaande 
thema’s in ieder geval aan bod: 

 uitleg over de procedure boventalligheid; 

 er worden afspraken gemaakt over continuering van werkzaamheden dan wel inzet van de 
werknemer op tijdelijk kortdurende opdrachten dan wel de afbouw van de werkzaamheden; 

 de schriftelijke bevestiging van de boventalligheid wordt overhandigd;  

 er wordt een datum gepland voor het vervolggesprek (bij voorkeur binnen 1 week na het 
aanzeggen van de boventalligheid). 

 
2. Vervolggesprek 

 
Het vervolggesprek wordt gevoerd door dezelfde functionaris(sen) die de werknemer de 
boventalligheid heeft / hebben aangezegd. Dit vanuit de gedachte dat de leidinggevenden van  het  
betreffende bedrijfsonderdeel primair verantwoordelijk zijn voor het herplaatsingtraject van de 
boventallig verklaarde werknemer. 
Doelstelling van het vervolggesprek is in de eerste plaats om de werknemer de ruimte te geven om 
zijn gevoelens te uiten ten aanzien van de boventalligheid. Vervolgens zal de focus gericht worden op 
het verkennen van de toekomstmogelijkheden van de werknemer. Tijdens dit gesprek komen de 
volgende thema’s aan bod:  

 uitleg Sociaal Plan (wat zijn de rechten en plichten van de werknemer); 

 er wordt een afspraak gemaakt voor de intake bij de mobiliteitsfunctionaris (de boventallige 
werknemer zal ter voorbereiding van het gesprek met de mobiliteitsfunctionaris het 
inventarisatieformulier boventalligen dienen in te vullen, zie de bijlage) dan wel worden 
afspraken gemaakt over het toepassen van de mobiliteitspremie conform paragaaf 4.8 van het 
Sociaal Plan; 

 indien nodig, worden er vervolgafspraken gemaakt over continuering van de werkzaamheden 
dan wel de inzet van de werknemer op tijdelijk kortdurende opdrachten dan wel de afbouw 
van de werkzaamheden;  

 er worden afspraken gemaakt over frequentie van de gesprekken met de leidinggevende en 
HR (hetgeen mede afhankelijk is van de voortgangsrapportage van de mobiliteitsfunctionaris, 
zie punt 3). 

 
 
 



 
 

3. Intake bij de mobiliteitsfunctionaris: 
 
De mobiliteitsfunctionaris voert de regie over het persoonlijk mobiliteitsplan; hij stelt samen met de 
boventallig verklaarde werknemer het persoonlijk mobiliteitsplan op en bewaakt het proces van 
herplaatsing van de boventallig verklaarde werknemer.  
 
Vanuit zijn rol toetst de mobiliteitsfunctionaris het interne vacatureaanbod aan de transferlijst, fungeert 
hij als aanspreekpunt/klankbord voor de boventallig verklaarde werknemer en is hij de schakel tussen 
de interne organisatie en de outplacementbureaus (optioneel). De mobiliteitsfunctionaris neemt tevens 
deel aan het mobiliteitsoverleg.1   
 
Tijdens de intake bespreekt de mobiliteitsfunctionaris het inventarisatieformulier met de boventallig 
verklaarde werknemer, waarbij de belangstelling van de werknemer voor de interne mogelijkheden 
nadrukkelijk aan bod komt. Deze intake vormt de basis voor het persoonlijk mobiliteitsplan. Daarnaast 
verstrekt de mobiliteitsfunctionaris de betrokken werknemer informatie over c.q. maakt hij afspraken 
over: 

 de procedure matchen interne vacatures en overige aanbod; 

 (de intake van) het outplacementtraject (optioneel); 

 de behoefte van de boventallig verklaarde werknemer aan aanvullende ondersteuning tijdens 
de herplaatsing in de vorm van bijv. sollicitatietraining, verwerken van verlies van de huidige 
functie, etc. (de mobiliteitsfunctionaris onderzoekt de mogelijkheden voor deze extra inzet en 
draagt – bij een akkoord van de organisatie – zorg voor de inzet en opvolging hiervan); 

 de interne begeleiding door de mobiliteitsfunctionaris (van werk naar werk) waarbij frequent 
gesprekken plaatsvinden; 

 de terugkoppeling van de gesprekken naar de leidinggevende van de betreffende medewerker 
en HR in de vorm van een voortgangrapportage. 

 
4. Aanmelding bij outplacementbureau (paragraaf 3.4 Sociaal Plan) 

 
De begeleiding van het outplacementbureau vindt plaats aanvullend aan het interne traject en heeft 
als doel om de boventallige werknemer te begeleiden van werk naar werk. Het outplacementtraject is 
specifiek gericht op het vinden van een baan buiten de organisatie en is bedoeld om de externe 
mogelijkheden voor de werknemer zo optimaal mogelijk te benutten. 
 

                                                
1 Het mobiliteitsoverleg heeft namens de organisatie het mandaat om boventallig verklaarde werknemers, die op de transferlijst 
staan, conform de daarover binnen het Sociaal Plan afgesproken spelregels te herplaatsen op interne vacatures. Vacatures 
mogen niet intern dan wel extern worden gepubliceerd alvorens door het mobiliteitsoverleg is getoetst of boventallig verklaarde 
werknemers hiervoor in aanmerking komen.  


