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Inleiding

Mondriaan hecht veel waarde aan bevlogen en betrokken medewerkers. 
Daarom is er geïnvesteerd in professionele ontwikkeling en een warm welkom voor 
nieuwe medewerkers. Mondriaan wordt ook geraakt door de toenemende krapte 
op de arbeidsmarkt en investeerde daarom extra tijd en middelen in werving en 
arbeidsmarktcommunicatie. Werkdruk is een thema dat breed leeft in het onderwijs. 
Ook Mondriaan is hiermee aan de slag gegaan.

Deze tekst komt – net als de meeste andere teksten in dit Sociaal jaarverslag – rechtstreeks uit het 
Geïntegreerd Jaardocument 2019.
Daar waar voorheen het sociaal jaarverslag onderdeel uitmaakte van het geïntegreerd 
jaardocument, is daar voor het jaar 2019 niet voor gekozen. Daarmee wordt beoogd tegemoet te 
komen aan wensen van stakeholders en in lijn daarmee meer data te verschaffen.

De peildatum van de gegevens in het sociaal jaarverslag is meestal 31 december 2019.
Alle kerngetallen worden vergeleken met de cijfers van het voorgaande jaar teneinde trends en 
veranderingen te kunnen zien. Verder is het belangrijk om er rekening te houden dat er mogelijk 
kleine discrepanties in de cijfers zijn ontstaan door afronden. 



Hoofdstuk 1 - Medewerkers
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1.1 Omvang personeelsbestand

Eind 2019 werkten bij Mondriaan 2.195 medewerkers. Een groei van 2 procent ten opzichte van 2018.

Tabel 1.1  Omvang personeelsbestand eind 2019

2019 2018

medewerkers percentage fte's percentage medewerkers percentage fte's percentage

scholen 1.726 79% 1.387 77% 1.626 76% 1.311 74%

diensten 469 21% 417 23% 520 24% 455 26%

totaal 2.195 100% 1.804 100% 2.146 100% 1.766 100%

1.2 Personeelsverloop

De instroomratio van Mondriaan was in 2019 11,9 procent. 
Dit is inclusief de uitbreiding van bestaande aanstellingen. 
De uitstroomratio was 9,6 procent daarvan betreft één derde 
medewerkers die met keuzepensioen gingen.

Tabel 1.2  Personeelsverloop

2019 2018

aantal fte's aantal fte's

aantal per 31-12-2019/2018 2.146 1.766 2.149 1.762

aanstellingen 256 182 210 157

vertrek -207 -153 -213 -157

uitbreiding dienstverband  31  28

vermindering dienstverband  -23  -23

aantal per 31-12-2019/2018 2.195 1.804 2.146 1.766

instroomratio 11,9% 9,8%

uitstroomratio -9,6% -9,9%

personeelsverloop 2,3% -0,1%

In 2019 is het personeelsbestand met 2,3% gegroeid. 

De uitstroom (door pensionering, ontslag op eigen verzoek, 
etc) is nagenoeg gelijk gebleven. Een uitstroompercentage 
onder de 10% wordt heden ten dage bij een krappe 
arbeidsmarkt als goed beschouwd.

1.2.1 Vertrek door (keuze-) pensioen
Net als de meeste onderwijsinstellingen heeft Mondriaan 
relatief veel oudere werknemers. De gemiddelde leeftijd in 
2019 was 47,8 jaar; door (vroeg-)pensionering vertrokken er 
56 medewerkers. Goed werkgeverschap betekent ook: goed 
afscheid nemen. Dat is belangrijk voor degene die vertrekt, 
maar ook voor het team. Scholen en diensten geven hier op een 
eigen manier invulling aan, rekening houdend met de wensen 
van degene die vertrekt. 

Tabel 1.3  Pensioneringen naar functiecategorieën in fte

2019 2018

pensioen
keuze

pensioen
totaal pensioen

keuze

pensioen
totaal

OP 18 18 36 22 14 36

BOBP 4 1 5 3 2 5

AOBP 9 6 15 11 9 20

totaal 31 25 56 36 25 61

In juli 2019 werd de wet “temporisering verhoging AOW-
leeftijd” aangenomen. Hierdoor werd de pensioendatum voor 
een groep medewerkers 4 tot 8 maanden eerder. De effecten 
van deze wet zijn merkbaar in de jaren 2020 tot en met 
2023, maar zullen voor een deel niet navolgbaar zijn omdat 
een substantieel aantal medewerkers gebruik maakt van de 
mogelijkheid van keuzepensioen, het voor de formele AOW-
datum met pensioen gaan.

Tabel 1.4  Pensioneringen 2019 - 2024 in fte's

2019 2020 2021 2022 2023 2024

OP 16,7 25,1 36,0 31,0 28,7 27,8

BOBP 2,8 0,9 1,0 1,8 0,0 3,2

AOBP 10,6 16,3 19,1 19,4 19,2 19,1

totaal 30,1 42,3 56,0 52,2 47,9 50,2
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Tabel 1.5  Vertrekredenen nieuwe medewerkers ( >= 6 maanden contract)

peildatum 5 juni 2020 OP
totaal 

OP
OBP

totaal 

OBP
totaal OP + OBP

totaal 

vertrokken 

per reden

1 jaar 2 jaar 3 jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar

ontslag eigen verzoek 10 13 1 24 8 6 4 18 18 19 5 42

van Rechtswege 55 10 2 67 21 13 1 35 76 23 3 102

anders* 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3

totaal 65 26 3 94 29 19 5 53 94 45 8 147

aantal nieuwe medewerkers 558 366 924

% voortijdig vertrek 16,8% 14,5% 15,9%

* ontslag in proeftijd, staande voet, pensioen

Tabel 1.6  Vertrekredenen nieuwe medewerkers t/m leeftijd 35 jaar ( >= 6 maanden contract)

peildatum 5 juni 2020 OP
totaal 

OP
OBP

totaal 

OBP
totaal OP + OBP

totaal 

vertrokken 

per reden

1 jaar 2 jaar 3 jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar

ontslag eigen verzoek 5 8 0 13 6 2 2 10 11 10 2 23

van Rechtswege 33 3 2 38 12 9 0 21 45 12 2 59

anders* 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1

totaal 38 12 2 52 18 11 2 31 56 23 4 83

aantal nieuwe medewerkers 261 162 423

% voortijdig vertrek 19,9% 19% 19,6%

* ontslag in proeftijd

1.2.2 Vertrek jonge medewerkers
Medewerkers vertrekken om allerlei redenen. Het is belangrijk 
om te monitoren of goede krachten niet omzien naar een 
andere baan, omdat er te weinig in hen wordt geïnvesteerd. 
Daarom is in mei 2020 bovenstaand overzicht over de periode 
2017-2019 opgesteld. Bijzondere aandacht moet daarbij uitgaan 
naar de jonge aanwas. Zij blijken – in lijn met het beeld in 
andere werkvelden – het snelst van de diverse leeftijdsgroepen 
na korte tijd om te zien naar ander werk.

De cao mbo 2018 – 2020 voorziet voor startende docenten 
in 6,25% tijd binnen de normjaartaak ten behoeve van 
inwerkactiviteiten. Het oormerk ‘starter’ heeft de beginnende 
docent minimaal 24 maanden. Dit wordt in het Mondriaan HR 
systeem HR2day geregistreerd, zodat hiermee automatisch 
rekening wordt gehouden bij het opstellen van de jaartaakbrief.

In 2020 stelt Mondriaan een startersregeling op waarin kaders 
en suggesties zijn opgenomen voor de begeleiding van startend 
docenten, die gedeeltelijk ook gelden voor andere beginnende 
beroepsbeoefenaren.



7ROC Mondriaan  |  Sociaal Jaarverslag  |  2019

1.3 Leeftijd

Tabel 1.7  Leeftijdsspreiding medewerkers

2019 2018

fte's  fte's  

<=24 35 1,9% 36 2,0%

25 - 34 275 15,3% 251 14,2%

35 - 43 314 17,4% 307 17,4%

44 - 54 534 29,6% 529 30,0%

55 - 59 291 16,1% 302 17,1%

>=60 355 19,7% 340 19,3%

totaal 1.804 100,0% 1.766 100,0%

Tabel 1.8  Gemiddelde leeftijd mannen en vrouwen

2019 2018

beiden 47,8 48,0

mannen 48,3 48,8

vrouwen 47,5 47,5

Tabel 1.9  Gemiddelde leeftijd OP, BOBP en AOBP

2019 2018

OP 47,8 48,4

BOBP 45,2 44,4

AOBP 48,5 48,4

1.4 Man-vrouw verhouding

Tabel 1.10  Aantallen medewerkers en verhouding man - vrouw

2019 2018

aantal aantal

man vrouw totaal man vrouw totaal

826 1.369 2.195 805 1.341 2.146

38% 62% 100% 37% 63% 100%

fte's fte's

man vrouw totaal man vrouw totaal

744 1.060 1.804 731 1.035 1.766

41% 59% 100% 41% 59% 100%



Hoofdstuk 2 - Inzet en formatie
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2.1 Functies en functieschalen 

Medewerkers die onderdeel uitmaken van een onderwijsteam worden gerekend 
tot het onderwijsgevend personeel. Bij Mondriaan zijn dit de docenten oftewel 
het onderwijzend personeel (OP) en de instructeurs oftewel het bijzonder 
ondersteunend en beheerspersoneel (BOBP). Medewerkers die werkzaam zijn in 
de ondersteuning van het onderwijs, bijvoorbeeld in de administratie, de centrale 
stafdiensten of het management, worden gerekend tot het algemeen ondersteunend 
en beheerspersoneel (AOBP) en tellen niet mee voor het aandeel onderwijsgevend 
personeel.  

Tabel 2.1  Verdeling fte’s naar functiecategorie

2019 2018

OP/BOBP AOBP totaal OP/BOBP AOBP totaal

personeel in fte's 1.109 694 1.804 1.082 684 1.766

relatief aandeel 61,5% 38,5% 100% 61,3% 38,7% 100%

Eind 2019 waren bij Mondriaan 2.195 medewerkers in dienst. Deze medewerkers waren samen 
verantwoordelijk voor 1.804 fte’s. Ten opzichte van het voorgaande jaar is de personeelsformatie 
met 38 fte toegenomen. Deze uitbreiding is als volgt opgebouwd: Een toename van 27 fte’s 
onderwijzend personeel, te weten docenten en instructeurs. En een toename van 10 fte’s 
ondersteunend personeel. Wij zien hier een toename van ondersteunend personeel in de scholen, 
zie daarnaast ook tabel 2.9.
Belangrijkste reden daarvoor is het onderbrengen van een groot deel van het Studie en Loopbaan 
Centrum in de scholen.
De verhouding OP/BOBP versus AOBP in de scholen verslechterde hierdoor.

Tabel 2.2  Verdeling AOBP over scholen en diensten

2019 2018

scholen diensten totaal scholen diensten totaal

AOBP in fte's 285 409 694 240 444 684

relatief aandeel 41% 59% 100% 35% 65% 100%

Tabel 2.3  Verhouding OP/BOBP - AOBP in scholen

2019 2018

OP/BOBP AOBP OP/BOBP AOBP

personeel in fte's 1.102 285 1.387 1.082 240 1.322

relatief aandeel 79% 21% 100% 82% 18% 100%
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2.1.1 Verdeling functieschalen

Tabel 2.4  Verdeling functie-inschaling onderwijs

2019 2018

fte's fte's

OP BOBP AOBP totaal OP BOBP AOBP totaal

00 - 04  26 85 111 8%  30 84 114 9%

05 - 09  142 108 249 18%  150 91 240 18%

10/LB 407  27 434 31% 361  7 368 28%

11/LC 525  15 540 39% 528  13 541 41%

12/LD 3  21 23 2% 3  15 18 1%

≥ 13   30 30 2%   30 30 2%

934 168 285 1.387 100% 891 180 240 1.311 100%

Tabel 2.5  Verdeling functie-inschaling diensten

2019 2018

fte's fte's

OP BOBP AOBP totaal OP BOBP AOBP totaal

00 - 04   151 151 36%   158 158 38%

05 - 09  1 125 126 30%  3 132 135 30%

10/LB 0  33 33 8% 1  49 50 11%

11/LC 6  38 44 11% 7  48 55 12%

12/LD   46 46 11%   39 39 9%

≥ 13   17 17 4%   18 18 4%

6 1 409 417 100% 8 3 444 455 100%

* Personeel vanaf schaal 13 bij de diensten betreft CVB-leden, onderwijs- en dienstdirecteuren.
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2.2 Salarismix
De salarismix oftewel de Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs 
in de Randstadregio’s genereert voor Mondriaan extra gelden van het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap (MOCW) om de salarissen van docenten in de Randstadregio’s te 
upgraden. Hiertoe hebben instellingen in 2009/2010 een plan van aanpak ingediend bij MOCW. 
In dit plan heeft Mondriaan opgenomen deze extra middelen volledig in te zetten om meer 
docenten een LC-bataling te geven. Door de groei van het aantal studenten en de uitstroom 
van salarismixdocenten (een gemiddelde uitstroom van 23 fte oftewel 8,3 procent per jaar in de 
afgelopen 3 jaar) is een tijdelijke achterstand opgetreden bij het bevorderen van LB-docenten naar 
de LC-schaal in het kader van de salarismix. Volgens het plan van aanpak zou Mondriaan 285 fte 
(in 2018 280 fte) docenten met LB-taken in een LC-schaal moeten hebben. Het betreft een target 
in fte, niet in percentages. In 2019 waren er 280 fte docenten met LB-taken in een LC-schaal. 
Extra inspanningen in 2019 hebben geleid tot het inlopen van de achterstand van 2018. In 2020 
zal worden ingezet op het realiseren van de extra bevorderingsruimte (5 fte) van 2019 en die van 
2020. Het aandeel LD is stabiel gebleven. Planvorming om het aandeel LD op bescheiden schaal 
te vergroten, is nog in discussie tussen bestuur en ondernemingsraad.

Tabel 2.6  Salarismix

LB LB/LC LC LD

2019 391 fte 280 fte 255 fte 8 fte

2018 352 fte 276 fte 260 fte 8 fte

Let op, afwijkende peildatum, 1 oktober 2019

2.3 Management 

Tabel 2.7  Verhouding man-vrouw in managementfuncties

aantal 2019 2018

mannen 24 56% 28 61%

vrouwen 19 44% 18 39%

totaal 43 100% 46 100%

 In de bovenstaande tabel zijn alle managementfuncties meegenomen: CvB-leden, onderwijs-, 
school-  en dienstdirecteuren. Adjunct-schooldirecteuren en hoofden (functieschaal 12) worden 
hier niet gerekend tot het management en zijn niet meegenomen in bovenstaande tabel.

Bij de invulling van managementfuncties wordt gestreefd om het management zoveel mogelijk 
een afspiegeling te laten zijn van de medewerkers- en studentenpopulatie. Daarom is besloten 
om voor de werving van een specifieke vacante schooldirecteursfunctie een wervingsbureau in te 
zetten, die gespecialiseerd is in het werven van managers met een bi-culturele achtergrond. Dit zal 
in de toekomst vaker gebeuren. 

2.4 Diverse kenmerken van aanstelling
Nieuwe medewerkers krijgen bij indiensttreding een tijdelijke aanstelling van een jaar. In beginsel 
wordt na een jaar besloten of de tijdelijke aanstelling wordt omgezet in een vaste aanstelling, 
de tijdelijke aanstelling wordt verlengd of dat de tijdelijke aanstelling van rechtswege afloopt. 
Daarmee krijgt een medewerker na ongeveer tien maanden zekerheid met betrekking tot het 
arbeidsperspectief bij Mondriaan. Het percentage medewerkers dat na een jaar in vaste dienst 
komt, is hoog. Alleen bij teruglopende leerlingaantallen, bij onzekerheid over het functioneren of 
bij docenten in opleiding kan er van meerdere tijdelijke contracten sprake zijn.

Tabel 2.8  Verdeling met betrekking tot vast/tijdelijk in fte’s

2019 2018

fte's % fte's %

vast 1.512 84% 1.509 85%

tijdelijk 292 16% 256 15%

totaal 1.804 100% 1.766 100%
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2.4.1 Niet in loondienst
Voor medewerkers die worden ingezet op piekmomenten, voor ziektevervanging en op functies 
buiten het functiegebouw maakt Mondriaan gebruik van uitzendbureaus en payrolling. 

Zo komt bijvoorbeeld de functie van surveillant niet voor in het functiegebouw, bovendien zijn 
zij nodig op specifieke momenten, grotendeels als aanvulling op inzet door docenten. Daarom 
wordt daar gebruik gemaakt van veelal gepensioneerde docenten, die ingezet worden via een 
uitzendbureau dat een uurtarief hanteert. In onderstaande tabel zijn jaarlijkse kosten per soort 
inzet opgenomen; deze kosten zijn omgerekend naar fte-inzet.

Daarnaast voorziet het gebruik van de payroll in de mogelijkheid om medewerkers die ingezet 
worden op een tijdelijke vacature, zoals op een project of ziektevervanging, te verlonen. Hiervan 
wordt voornamelijk gebruik gemaakt om te faciliteren voor de taalplus-school en de Vavo. 
 
Tabel 2.9  Verdeling inzet op uitzend- en payrollbasis 

omschrijving 2019 2018

kosten, afgerond 

op hele in € 

totaal 

aantal fte's

kosten, afgerond

op hele in €  

totaal 

aantal fte's

uitzendbasis 333.000 3,7 259.000 2,6

payroll 1.047.000 13,1 824.000 10,2

surveillanten 194.000 7,4 168.000 6,4

totaal 1.574.000 24,2 1.251.000 19,2

Detacheringen
Voor een aantal specifieke functies wordt gebruik gemaakt van inhuur in de vorm van 
gedetacheerd personeel, bijvoorbeeld voor schoolmaatschappelijk werk. Ook worden soms 
docenten uit een andere onderwijsinstelling (tijdelijk) gedetacheerd bij Mondriaan, of zijn 
docenten van Mondriaan gedetacheerd bij een andere onderwijsinstelling.

Tabel 2.10  Verdeling detacheringen in- en uitlenend personeel in fte 

soort detachering 2019 2018

inlenend 3 7,4

uitlenend 3,9 5,3

Onder invloed van de krapte op de arbeidsmarkt neemt het detacheren af.

Inzet zzp’ers
Voor de inzet van medewerkers voor specifieke functies en met specialistische kennis, maakt 
Mondriaan ook gebruik van de inzet van zzp’ers. Het gaat om werkzaamheden die in beginsel 
niet structureel zijn en niet in te vullen via uitzendbureaus. Het gaat dan om bijvoorbeeld ICT-
projecten,  ondersteuning bij aanbestedingen, zorgtrajecten voor medewerkers, maar ook wel zeer 
specialistische (gast-) docenten die een beperkte periode ingehuurd worden. 

Met zzp’ers wordt conform de aanwijzingen van de fiscus een modelovereenkomst afgesloten.

Tabel 2.11  Inzet ZZP’ers op totale kosten en aantal overeenkomsten

2019 2018

kosten € aantal overeenkomsten kosten € aantal overeenkomsten

748.000 33 550.000 22

Onder invloed van de krapte op de arbeidsmarkt neemt de inzet van ZZP’ers toe.

2.4.2 Voltijd – deeltijd

Tabel 2.12  Verdeling vorm dienstverband in fte's

2019

onderwijs diensten totaal percentage

voltijd 611 302 913 51%

deeltijd 776 115 891 49%

totaal 1.387 417 1804 100%

2018

onderwijs diensten totaal percentage

voltijd 583 316 899 51%

deeltijd 728 139 867 49%

totaal 1.311 455 1766 100%
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2.5 Gebruik seniorenverlof

Conform de cao mbo kunnen Mondriaan medewerkers gebruik maken van diverse seniorenregelingen zoals de BAPO, 
seniorenverlof, extra seniorenverlof en aanvullend seniorenverlof. Het aanvullend seniorenverlof betreft een Mondriaanregeling. 
Binnen Mondriaan waren op 31 december 2019 527 gerechtigde medewerkers in dienst. Van deze 527 medewerkers hebben 217 
gebruik gemaakt van één regeling en 31 medewerkers van meerdere regelingen. Dit betekent dat 41% van de gerechtigden gebruik 
maakt van een- of meerdere regelingen. De voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de seniorenverlofregeling zijn conform 
de CAO MBO die gold op 31 december 2019. Een medewerker moet ten minste de leeftijd van 57 jaren hebben bereikt, minimaal 5 
jaren in dienst zijn en ten minste een aanstelling voor 0,4 fte hebben.

Tabel 2.13  Gebruik seniorenverlof binnen Mondriaan 

peildatum 31 december 2019 aantal fte

< fs 7 >= fs 7

BOBP AOBP OP BOBP AOBP

overgangsregeling BAPO 0,28 1,79 11,07 0,20 4,24

regeling seniorenverlof 0,00 1,35 2,44 0,25 1,44

extra seniorenverlof 0,00 0,27 1,89 0,08 0,50

aanvullend seniorenverlof 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00

0,28 3,41 15,50 0,54 6,18

totaal aantal 25,90 fte

* fs = functieschaal
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2.6 Lerarentekort en andere schaarstefuncties

Het primair -en voortgezet onderwijs kampen al langer met tekorten. Sinds het einde van 2018 
heeft ook Mondriaan meer moeite om vacatures in te vullen. Sollicitanten nemen af in aantal en 
met name in mate van matching met de vacature. Vooral bij specifieke scholen en functies staan 
vacatures langer open. Dan gaat het bijvoorbeeld om docenten voor de sectoren techniek, ICT en 
zorg & welzijn. Maar ook voor ondersteuners in de ICT. In deze sectoren is de vraag ook buiten 
Mondriaan groot. In de ICT en techniek liggen de salarissen hoger; dat maakt dat werknemers 
minder snel de stap naar het onderwijs zetten. Ook docenten voor algemeen vormende vakken 
zijn steeds moeilijker te vinden. Tot slot is ook vervanging bij ziekte lastig gebleken. 

Voor Mondriaan is de toenemende krapte op de arbeidsmarkt op de eerste plaats reden te blijven 
investeren in medewerkers. Bijvoorbeeld door investeringen in professionele ontwikkeling, maar 
ook door gerichte en persoonlijke ondersteuning bij werkdruk en ziekteverzuim. Daarnaast 
investeert Mondriaan in de werving van nieuwe medewerkers. Doel is om een bredere en meer 
diverse doelgroep te bereiken en zo de vijver te vergroten waaruit Mondriaan kan vissen.

Verder wordt geïnvesteerd in arbeidsmarktcommunicatie. In 2019 zijn de voorbereidingen gestart 
om het ‘werken bij’ onderdeel van de website van Mondriaan prominenter en aantrekkelijker in 
beeld te brengen, zodat het beter vindbaar is voor een bredere groep kandidaten. Ook worden 
open dagen voor studenten benut om volwassenen, bijvoorbeeld ouders van aspirant-studenten, 
te interesseren voor werken in het onderwijs. Potentiële sollicitanten worden in een online 
campagne geattendeerd op de mogelijkheid om tijdens de open dag informatie te verkrijgen. 
Verder biedt Mondriaan steeds vaker aan belangstellenden de mogelijkheid om een dagje mee te 
draaien op een school. 

Ook docenten voor algemeen vormende vakken, in het bijzonder voor het vak Nederlands, zijn 
steeds moeilijker te vinden. Tot slot is ook vervanging bij ziekte lastig gebleken.

2.6.1 Vacatures
In 2019 zijn er 309 interne en externe vacatures vervuld, dit is een toename van 13 vacatures 
ten opzichte van 2018 toen er nog 296 vacatures werden vervuld. In 2019 steeg het aantal OP-
vacatures van 154 in 2018 naar 231 in 2019. Het aantal AOBP-vacatures daalde van 138 in 2018 
naar 131 in 2019. In totaal hebben in 2019 3.554 mensen gereageerd op de vacatures ten opzichte 
van 3.489 in 2018.

2.6.2 Programma lerarentekort
Mondriaan heeft een programmamanager lerarentekort in het mbo aangesteld. Dit kon door 
een subsidie van de gemeente Den Haag uit de landelijke middelen om het lerarentekort terug 
te dringen. De programmamanager zet bij de werving van nieuwe medewerkers in op slimmere 
samenwerking met het primair -en voortgezet onderwijs en met het werkveld in de regio. Hiertoe 
wordt deelgenomen aan onderwijsbrede projecten.

2.7 Banenafspraak

Mondriaan heeft 25 participatiebanen (banen voor werkzoekenden met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt) gerealiseerd in 2019: veertien banen in scholen en elf in het facilitair bedrijf. Dit zijn 
er drie meer dan in 2018. Daarmee heeft Mondriaan voldaan aan de doelstelling om in 2019 24 
banen te creëren. 

Mondriaan creëert de participatiebanen zelf. Bij één baan is sprake van social return: in ruil 
voor een opdracht van de gemeente Den Haag heeft Mondriaan een werkzoekende uit de 
doelgroep in dienst genomen. Hoewel het geen doelstelling is van de banenafspraak, zijn vier 
participatiemedewerkers intern doorgestroomd naar een reguliere functie.

Mondriaan ziet participatiemedewerkers als een verrijking voor de organisatie. 
Participatiemedewerkers ontlasten collega’s en doen werk dat anders zou blijven liggen. 
Bovendien maken participatiemedewerkers de teams meer divers. Tegelijkertijd vraagt de inzet van 
participatiemedewerkers ook om een investering. Deze medewerkers hebben extra begeleiding 
nodig. Ook de werving en selectie van nieuwe participatiemedewerkers om te voldoen aan 
de doelstelling om jaarlijks meer participatiemedewerkers in dienst te nemen, vraagt blijvend 
aandacht.
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2.8 Uitkeringen en voorzieningen

De post personeelsvoorziening stijgt met € 0,7 mln. Het verloop van de voorzieningen voor 
wachtgeld, verlofcompensatie zieke docenten en langdurige zieken is vooraf moeilijk in te schatten 
omdat dotaties en onttrekkingen van verschillende factoren afhankelijk zijn. Wel wordt er een 
bepaalde mate van voorzichtigheid in acht genomen. Dat verklaart waarom in 2019 met name 
voor de voorziening wachtgeld een vrijval plaatsvindt van ca. € 0,3 mln. De belangrijkste reden 
voor de grootste mutaties in de voorzieningen zijn: 

• Verlofcompensatie zieke docenten: De voorziening laat een stijging zien als gevolg van een 
toename van het aantal vaste medewerkers in dienst bij Mondriaan en daarnaast een stijging 
van het kortdurend ziekteverzuim. 

• Langdurig zieken: In 2019 is er een groter aantal medewerkers met een verzuim van langer dan 
200 dagen. 

• Seniorenverlof: In 2019 is meer gebruik gemaakt van de regeling als gevolg van een actief beleid 
om medewerkers gebruik te laten maken van deze faciliteiten als onderdeel van het plan Van 
werkdruk naar werkplezier.

Tabel 2.14  Personele voorzieningen

personele voorzieningen 1-1-2019 onttrekking vrijval dotatie 31-12-2019 afname/toename
2020

< 1 
2021-2025

> 1 < 5
> 2025

> 5

€ € € € € € € € €

* verlofcompensatie zieke docenten -461.955 219.782 91.773 -475.416 -625.816 -163.861 625.816

* compensatie ouderschapsverlof -98.936 89.123 - -118.739 -128.552 -29.616 128.552

* voorziening jubilea -1.237.900 318.340 18.337 -312.355 -1.213.578 24.322 84.606 524.589 604.383

* voorziening langdurig zieken -690.388 655.384 35.004 -845.453 -845.453 -155.065 253.878 591.575

* voorziening wachtgeld -958.252 288.695 313.684 -648.754 -1.004.627 -46.375 290.334 590.254 124.039

* voorziening seniorenverlof -840.656 73.266 51.928 -415.424 -1.130.886 -290.230 16.532 220.965 893.388

subtotaal -4.288.087 1.644.590 510.726 -2.816.141 -4.948.912 -660.825 1.399.718 1.927.383 1.621.810

totaal -10.385.001 1.879.481 510.726 -3.901.501 -11.896.294 -1.511.293 5.309.927 4.964.557 1.621.810

*) Deze voorzieningen zijn contant gemaakt op basis van 10-jarig gemiddelde Euriborrente zijnde 1,1% (2018: 1,6%).



Hoofdstuk 3 - Professionele ontwikkeling
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Jaarlijks heeft het CvB een bijeenkomst met medewerkers die een jaar in dienst 
zijn. De mate waarin medewerkers het onderwijs en hun eigen werk bij Mondriaan 
vorm kunnen geven, komt daarin als belangrijk pluspunt naar voren. Mondriaan 
ondersteunt deze professionele ruimte door te investeren in de ontwikkeling van 
medewerkers. Bijvoorbeeld door medewerkers de kans te geven bij te dragen aan 
innovatie, een belangrijk thema bij Mondriaan. Maar ook door organisatie-breed een 
programma aan te bieden waarin medewerkers worden ondersteund bij de verdere 
ontwikkeling van hun pedagogisch-didactische vaardigheden.            

3.1 Scholingsplan en scholingsbudget

Naast het centrale scholingsaanbod hebben scholen en diensten hun eigen 
professionaliseringsplan, met onder meer teamscholingen over vakinhoud, pedagogisch-
didactische vaardigheden, kwaliteitscultuur en samenwerking. Tot slot zijn er nog individuele 
scholingsmogelijkheden. Hiervoor is in het Werkdrukplan dat in september 2019 het licht zag een 
bescheiden persoonlijk scholingsbudget van €500 per medewerker opgenomen.

Een budget gelijk aan 2% van de loonkosten van een school of dienst wordt gereserveerd voor 
de out of pocketkosten van scholing. In 2019 heeft ROC Mondriaan € 2.160.000 uitgegeven 
aan scholing. Dat is ongeveer 65% van het beschikbare budget. Als alleen wordt gekeken naar 
de decentrale budgetten voor scholing dan is de uitputting van de beschikbare middelen hoger, 
namelijk 72%.

3.2 Pedagogisch didactische vaardigheden

Sinds 2018 biedt Mondriaan organisatie-breed het programma Breinkunde aan. Medewerkers 
leren meer over de werking van het brein en hoe ze die kennis kunnen gebruiken als ze voor 
de klas staan. In het najaar van 2019 vond een tweede collegereeks Breinkunde plaats voor 75 
collega’s. De collegereeks bestaat uit tien masterclasses van deskundigen. Er wordt uitgelegd hoe 
jonge mensen het best leren, welke skills ze nodig hebben om mee te doen in de samenleving en 
wat dit betekent voor de pedagogisch-didactische vaardigheden die docenten het best in kunnen 
zetten. Mondriaan wil breinkunde blijvend op de agenda houden, onder meer door verdiepende 
workshops waar collega’s met elkaar bespreken hoe ze het geleerde in praktijk brengen. 

Naast het programma Breinkunde hebben scholen en scholengroepen een groot scala aan 
activiteiten ontplooid om te werken aan de pedagogisch didactische vaardigheden, van 
teamtraining tot individuele coaching.    

3.3 Digitale geletterdheid
              
De juiste inzet van ICT is inmiddels een randvoorwaarde voor goed onderwijs geworden. Twee van 
de speerpunten uit de kwaliteitsagenda zijn: ‘meer (technologische) innovatie’ en ‘Pedagogisch-
didactische vaardigheden verbeteren’. Het uiteenlopende niveau van digitale geletterdheid 
frustreert echter nogal eens de vernieuwing van het onderwijs én de samenwerking tussen 
collega’s. De manier waarop digitale middelen worden ingezet tijdens het onderwijsproces is een 
belangrijk onderdeel voor toekomstbestendig onderwijs. Denk aan (didactische) mogelijkheden als 
blended learning en online leren. Van alle medewerkers wordt daarnaast verwacht dat ze bewust 
omgaan met hun en andermans privacy. Ze kennen de voor- en nadelen van online werken, om 
zo de risico’s van hackers en datalekken te minimaliseren. Al deze zaken komen aan bod wanneer 
alle medewerkers van Mondriaan, zowel onderwijzend als niet onderwijzend, op een basisniveau 
van digitale geletterdheid worden geschoold. Basis voor deze scholing die in 2020 middels pilots 
in drie scholen zou starten is het kwalificatiedossier digitale geletterdheid voor medewerkers van 
mbo-instellingen.
 
 
3.4 Zij-instroom

Voor zij-instromers in het onderwijs organiseert Mondriaan incompany een opleiding voor het 
Pedagogisch-didactisch getuigschrift (PDG) voor docenten. Ook zijn er medewerkers die in het 
open aanbod van hogescholen een zogenaamde verkorte lerarenopleiding doen. In 2019 namen 
tachtig nieuwe zij-instromers deel aan de opleiding.

Aan de nieuwe instructeursopleiding namen in februari 2020 een bescheiden aantal medewerkers 
deel middels het aanbod van collega ROC Albeda. In februari start Mondriaan zelf met een 
instructeursopleiding waar ook instructeurs van collega ROC’s aan deel kunnen nemen.
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3.5 Opleidingsschool

Sinds 2018 heeft Mondriaan een eigen opleidingsschool voor docenten–in–opleiding. Ervaren 
medewerkers worden opgeleid tot werkplekbegeleider. In 2019 is de opleidingsschool sterk 
gegroeid: 116 docenten-in-opleiding liepen stage bij Mondriaan en 36 collega’s zijn getraind tot 
werkplekbegeleider. Mondriaan vult het curriculum van de Hogeschool Rotterdam aan met de 
mbo-praktijk. Het doel is om uit te groeien van aspirantstatus naar een erkende opleidingsschool. 
Door de inzet van de opleidingsschool maakt een grote groep docenten-in-opleiding kennis met 
Mondriaan als een aantrekkelijke werkgever. 

3.6 Mondriaan Academie

Bij de Mondriaan Academie kunnen medewerkers zich individueel inschrijven voor een 
training, workshop, cursus of opleiding. Het zogenaamde ‘open’ aanbod is beperkt. Vooral de 
assessorentrainingen en de office-trainingen worden regelmatig gegeven. 
Ook kunnen teams en leidinggevenden advies en scholing aanvragen. Van deze makelaarsfunctie 
maken vooral directeuren gebruik.

De Mondriaan academie is een virtuele academie. Dat betekent dat er geen trainers werkzaam 
zijn, maar opleiding en training wordt verzorgd middels inkoop. Een enkele keer worden 
medewerkers van Mondriaan ingezet. 
De eerder beschreven collegereeks Breinkunde wordt door de Mondriaan academie 
georganiseerd.

Streven is om de academie zich in 2020 door te laten ontwikkelen richting partnerschap in leren 
voor medewerkers en organisatie. Nevendoelen zijn om een basisaanbod voor alle functies 
(functiegroepen) te ontwikkelen en om alle leer- en ontwikkelactiviteiten via de Mondriaan 
academie te registeren, opdat meer zicht ontstaat op de totale inspanning die Mondriaan levert 
op het gebied van professionalisering van haar medewerkers.



Hoofdstuk 4 - Inzetbaarheid
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4.1 Welkom

Mondriaan hecht aan een warm welkom van nieuwe medewerkers. Alle scholen en diensten 
hebben een eigen, op maat gesneden inwerkprogramma. Dat behelst in ieder geval kennismaking, 
een collega-buddy en –bij onderwijsgevenden–  vaak meer tijd voor lesvoorbereiding. Daarnaast 
heeft Mondriaan de afgelopen jaren geïnvesteerd in centrale introductiedagen voor nieuwe 
medewerkers. Dat biedt nieuwe collega’s de gelegenheid niet alleen hun eigen school, maar de 
hele organisatie beter te leren kennen en een breder netwerk op te bouwen.
Tijdens deze introductiedagen die meerdere keren per jaar worden verzorgd, maken de nieuwe 
medewerkers kennis met een van de leden van het College van Bestuur en is er onder meer een 
workshop over de werking van het puberbrein.

4.2 Werkdruk

In september 2019 stemde de OR in met het Mondriaan Plan van aanpak Werkdruk 2019- 2023.
In dit plan met als ondertitel "Van werkdruk naar werkplezier" is de volgende indeling gemaakt:
• de beleidscyclus werkdruk,
• de keuzekaart
• bestaande voorzieningen
• nieuwe voorzieningen

De beleidscyclus werkdruk loopt reeds een aantal jaren. De beleidscyclus voorziet erin dat de drie 
op werkdruk slechtst scorende scholen (of diensten) in het medewerkers tevredenheidsonderzoek 
(MTO) met externe ondersteuning een verdiepend werkdrukonderzoek doen en de teams met 
hun directeur op basis daarvan maatregelen nemen. Dit is zowel na het MTO van 2016 als na dat 
van 2018 ingezet. Bij het MTO van 2020 bleken de scholen die in 2017 (o.b.v. de uitkomsten van 
2016) deelnamen, veel beter te scoren.

De bestaande voorzieningen waren er, het woord zegt al, al langer. Elders in dit sociaal jaarverslag 
wordt over een aantal daarvan verslag gedaan.

De implementatie van de keuzekaart en een aantal nieuwe voorzieningen is voorbereid in het 
najaar van 2019.
De keuzekaart is een overzicht van tooling om in de teams het gesprek over werkdruk en 
werkplezier te voeren.
Een aantal nieuwe voorzieningen zijn:
• De mogelijkheid van aanvullend seniorenverlof,
• Individuele pensioenvoorlichting,
• De werk-apk,
• Bedrijfsfitness,
• Een persoonlijk budget (500 € pp pj) voor professionalisering.

4.3 Taakbelasting en taakverdeling

Mondriaan kent geen andere regeling voor het bepalen van de taakbelasting en de taakverdeling 
dan hetgeen is vastgelegd in de cao mbo. Sinds jaar en dag is met name de totstandkoming van 
de jaartaakbrieven en daarmee duidelijkheid over  de concrete inzet van de individuele docent een 
punt van ontevredenheid bij medewerkers en OR. Medewerkers zijn – zo blijkt uit MTO’s - wel 
gemiddeld tevreden over hoeveel tijd zij krijgen om taken uit te voeren en de wijze waarop de 
taken onderling in hun team verdeeld worden.



21ROC Mondriaan  |  Sociaal Jaarverslag  |  2019

4.4 Ziekteverzuim

De laatste jaren is overal in het mbo een stijging zichtbaar in het ziekteverzuim, in 2019 was er 
sprake van een sectorgemiddelde van 5,7%. Bij Mondriaan steeg het ziekteverzuim van 5,8% in 
2018 naar 6,3 procent in 2019. De verzuimdoelstelling van 5,2 procent is daarmee niet gehaald. 
Langdurig verzuim tot een jaar is toegenomen van 4,1 tot 5,1 procent. Het aantal medewerkers dat 
langer dan een jaar verzuimt, blijft min of meer constant. Het verzuim onder docenten is lager 
(6,1 procent) dan onder ondersteunende medewerkers (6,6 procent). Het verzuimpercentage 
is het hoogst onder de groep medewerkers van 65 jaar en ouder, direct gevolgd door de 
leeftijdsgroep 55-64 jaar.

De regie bij de begeleiding van (langdurig) zieke medewerkers ligt bij de direct leidinggevenden. 
Zij krijgen daarbij ondersteuning, volgens een plan van aanpak dat Mondriaan jaarlijks opstelt. De 
belangrijkste activiteiten in 2019 waren: voorlichting en (herhalings-) training van leidinggevenden 
en verzuimbegeleiding door bedrijfsartsen en HRM-professionals. Daarbij lag de focus in 2019 op 
frequent verzuim.

Tot slot biedt Mondriaan een uitgebreid pakket van voorzieningen om medewerkers te 
ondersteunen in hun functioneren. Dat draagt uiteraard ook bij aan het voorkomen en reduceren 
van het ziekteverzuim. Zo heeft Mondriaan een arbeidsdeskundige, bedrijfsmaatschappelijk werk, 
een loopbaanadviseur en een aantal coaches in dienst.

Tabel 4.1  Verzuimcijfers uitgesplitst naar functiecategorie en sectorgemiddelde

2019 2018

verzuim

percentage

meldings

frequentie

% lang

verzuim

verzuim

percentage

meldings

frequentie

% lang

verzuim

OP 6,08% 1,17 3,70% 5,40% 1,2 3,70%

BOBP 6,22% 1,41 3,70% 5,60% 1,3 3,70%

AOBP 6,56% 1,39 4,30% 6,30% 1,5 4,30%

totaal Mondriaan 6,28% 1,27 3,90% 5,80% 1,3 3,90%

sector gemiddelde 5,74 0,89 - 5,68 0,97 -

4.5 Veiligheid    

De cijfers over de ondersteuning van individuele medewerkers door bedrijfsmaatschappelijk 
werk, coaches en de arbeidsdeskundige maken sinds 2018 deel uit van de kengetallen. In 2019 is 
hieraan de loopbaanadviseur toegevoegd. Er zijn in 2019 in totaal 269 medewerkers gesproken. 
Als wij dit uitdrukken in percentages, respectievelijk 20% door de arbeidsdeskundige, 48% door 
bedrijfsmaatschappelijk werk, 21% door de coaches en 11% door de loopbaanadviseur. Ongeveer 
twaalf procent van de medewerkers maakte in 2019 gebruik van deze voorzieningen. 

Tabel 4.2  Overzicht aantal ondersteunde medewerkers

bedrijfsmaatschappelijk werk coaching arbeidsdeskundige loopbaanadvies

aantal medewerkers 128 57 54 30

aantal school 83 36 32 16

aantal dienst 45 21 33 14

OP 67 32 26 15

BOBP 16 4 6 1

AOBP 45 21 22 14

preventief 54 26 - 19

curatief 61 9 54 4

combinatie 13 22 - 7

werk gerelateerd 52 30 - 20

privé gerelateerd 39 4 54 2

combinatie 37 23 - 8

Naast de ondersteuning van medewerkers door bedrijfsmaatschappelijk werk, coaching, 
arbeidsdeskundig advies en loopbaanadvies heeft Mondriaan ook een klachtenprocedure. In het 
klachtenbeleid maakt Mondriaan onderscheid tussen een melding, een klacht en een beroep. 
Meldingen worden gedaan bij een vertrouwenspersoon, klachten worden ingediend bij het 
Klachtenmeldpunt en voor het behandelen van een beroep heeft Mondriaan vier verschillende 
commissies.
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4.5.1 Meldingen: vertrouwenspersoon 
De vertrouwenspersonen leveren een bijdrage aan een veilige school. Zij zijn het aanspreekpunt 
voor studenten en medewerkers die op school of op de stageplek te maken krijgen met ongewenst 
gedrag. Tot het werkterrein van de vertrouwenspersonen behoren: (seksuele) intimidatie; pesten; 
agressie- en (seksueel) geweld. Volgt na een melding bij de vertrouwenspersoon een formele 
klacht bij de Klachtencommissie, dan kan de vertrouwenspersoon de klager daarbij ondersteunen. 

Het totaal aantal meldingen in 2019 daalde in vergelijking tot het jaar ervoor van 98 naar 30. Zie 
hiervoor de toelichting in de onderstaande tabel. Deze daling wordt nader geanalyseerd. Ook zal 
gemonitord worden of de daling blijvend is.

Tabel 4.3  Meldingen bij vertrouwenspersoon, door studenten en medewerkers

aard van de melding student medewerker totaal

2019 2018 2019 2018 2019 2018

(seksuele) intimidatie 9 4 2 12 11 16

pesten 8 27 3 4 11 31

agressie/geweld/bedreiging 0 7 1 14 1 21

discriminatie 0 3 0 4 0 7

overige 1 9 6 14 7 23

totaal 18 50 12 48 30 98

4.5.2 Klachten: meldpunt 
Mondriaan vindt het correct en tijdig afhandelen van klachten belangrijk. Niet alleen uit het 
oogpunt van klantvriendelijkheid, maar ook omdat klachten signalen kunnen zijn voor zaken die 
structureel verbetering behoeven.

Iedereen die bij Mondriaan betrokken is, zoals studenten, medewerkers en omwonenden 
kan een klacht indienen bij het Klachtenmeldpunt. Dat kan schriftelijk, telefonisch of via 
het klachtenformulier. Meer informatie over het Klachtenmeldpunt staat op de website van 
Mondriaan. Ook kunnen mensen informatie opvragen over het indienen van een klacht. Het CvB 
bespreekt het overzicht van de lopende klachten wekelijks in de vergadering.

In 2019 zijn in totaal 82 klachten ingediend bij het Klachtenmeldpunt. Buiten beschouwing gelaten 
zijn klachten gemeld binnen scholen, aan schooldirecteuren of aan andere functionarissen. Het 
aantal klachten is gedaald ten opzichte van 2018: in dat jaar waren het er 116. 

Sinds de inwerkingstelling van het meldpunt in 2012 zijn er jaarlijks rond de 100 klachten, waarbij 
2018 een uitschieter naar boven was en afgelopen jaar naar beneden. Uit de tabel blijkt dat het 
aantal klachten over de communicatie en over de kosten/rekening is verminderd. Het lijkt erop dat 
dit het gevolg is van de inspanningen van het laatste jaar om diverse (administratieve) processen 
te verbeteren.

Tabel 4.4  Klachten ingediend bij het Klachtenmeldpunt

onderwerp 2019 2018

communicatie (o.a. roosters en intake) 12 21

negatief bindend studieadvies 2 5

onderwijs/begeleiding 19 25

examen 7 8

niet-toelating tot opleiding 8 4

bejegening door medewerker of student 16 17

arbeidsvoorwaarden 2 4

verwijderen 5 3

kosten/rekening 5 12

schorsing 1 4

administratieve fout 0 8

overlast (voor omwonenden van de school) 1 1

diversen 4 4

totaal 82 116

4.5.3 Beroep: vier commissies 
Mondriaan probeert een klacht eerst op te lossen waar deze is ontstaan. Daartoe gaat de 
verantwoordelijke functionaris in gesprek met de klager. Blijft de klager ontevreden en wordt 
de klacht niet opgelost, dan kan de klager zich wenden tot een van de vier klachten- en 
beroepscommissies. Overigens staat het de klager ook vrij om dat direct te doen.

De commissies zijn ingedeeld naar het type klacht: 1. Klachtencommissie; 2. Commissie van 
beroep voor de examens; 3. Interne geschillencommissie arbeidsvoorwaarden; 4. Commissie 
misstanden. Voor medewerkers en daarmee voor het sociaal jaarverslag zijn niet alle commissies 
relevant, maar voor de volledigheid zijn alle teksten uit het geïntegreerd jaardocument 
overgenomen.
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4.5.4 Klachtencommissie 
De Klachtencommissie behandelt bezwaren en klachten van medewerkers en studenten, die zijn 
gericht tegen een besluit of gedraging van een medewerker die is verbonden aan Mondriaan. 
Uitgezonderd zijn besluiten over een negatief bindend studieadvies of examinering. In 2019 
ontving de Klachtencommissie twee klachten, die beide leidden tot een zitting. De commissie 
adviseerde het CvB één klacht gegrond en één klacht deels gegrond te verklaren.

4.5.5 Commissie van beroep voor de examens 
De Commissie van beroep voor de examens oordeelt over beroepen die ingesteld worden 
tegen beslissingen van beoordelaars, examinatoren en examencommissies. Ook oordeelt de 
commissie over het negatief bindend studieadvies. De uitspraak van de commissie is bindend. 
In 2019 ontving de commissie vier beroepen. Voor twee beroepen vond een zitting plaats. In 
deze beroepen ging het om een ongeldigverklaring van het gemaakte examen en de afgifte van 
een negatief bindend studieadvies. Het beroep tegen het besluit van de examencommissie om 
het gemaakte examen ongeldig te verklaren, is gegrond verklaard, waarna het besluit van de 
examencommissie is vernietigd. Het beroep tegen het afgegeven negatief bindend studieadvies 
heeft de commissie ongegrond verklaard en de beslissing gehandhaafd. De twee beroepen die 
geschikt zijn, hadden betrekking op de beoordeling van een praktijkexamen en het niet toekennen 
van een herkansing. 

4.5.6 Interne geschillencommissie arbeidsvoorwaarden 
De Interne geschillencommissie arbeidsvoorwaarden oordeelt over geschillen tussen een 
medewerker en zijn leidinggevende. De geschillen gaan over toepassing van de cao en van het 
functiewaarderingssysteem Fuwa-bve en over overplaatsing. De commissie geeft gevraagd en 
ongevraagd advies aan het CvB over de gegrondheid van het bezwaarschrift en de te nemen 
besluiten. In 2019 ontving de Interne geschillencommissie twee beroepen. Hiervan werd één 
beroep niet-ontvankelijk verklaard. Het andere beroep werd na een zitting gegrond verklaard.

4.5.7 Commissie misstanden 
Bij een melding van (vermoeden van) een misstand roept Mondriaan ad hoc een commissie in 
het leven. Voor dit type klacht beschikt Mondriaan over een Klokkenluidersregeling. Er zijn in 2019 
geen meldingen binnengekomen.

4.6 Risico-inventarisatie en -evaluatie

Mondriaan voert conform de afspraken in het Mondriaan Arbobeleidsplan een quickscan uit bij 
ingebruikname van nieuwe of verbouwde locaties. Een arboquickscan wordt uitgevoerd op het 
moment dat een locatie nog niet in gebruik is genomen. De gebouwveiligheid wordt globaal 
beoordeeld met als doel vast te stellen of er zonder risico’s tot inhuizen kan worden overgegaan. 
Geconstateerde gebreken worden gemeld bij de dienst Facilitair Bedrijf, zodat Mondriaan deze 
voor ingebruikname kan verhelpen. In 2019 is er een arboquickscan uitgevoerd op de locaties 
Theresiastraat, Neckar (beiden Den Haag) en de Rotterdamseweg in Delft.

Mondriaan voert eenmaal in de vier tot vijf jaar per locatie een volledige risico-inventarisatie en 
-evaluatie (RI&E) uit. In 2019 is de RI&E van de campus Tinwerf en van de locatie op het adres 
Europa 1 in Naaldwijk afgerond. 

De uitkomsten van de RI&E’s  die vanaf 2018 zijn uitgevoerd, worden vastgelegd in een 
nieuw digitaal RI&E-instrument dat voor de sector is ontwikkeld. Sleutelfiguren (waaronder de 
Ondernemingsraad) krijgen hiermee online zicht op de meest actuele stand van zaken. 
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