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SAM Raad van Inspiratie 

De Stichting SAM levert een bijdrage aan de vitaliteit van de (regionale) arbeidsmarkt en maakt werk 

van haar ideologie om vanuit haar ideologie en visie een actief intersectoraal netwerk te onderhouden 

naast diverse andere diensten / producten, zoals: de SAM Regiopool, SAM Workshops etc. SAM ziet 

het tot haar taak om via kennisdeling en –uitwisseling interacties tussen werkgevers tot stand te 

brengen en de daarbij verworven kennis publiekelijk toegankelijk te maken. Het bestuur van de 

Stichting SAM vindt het belangrijk om deelnemende werkgevers aan deze uitgangspunten en diensten 

blijvend te inspireren en wenst daarom ook zelf geïnspireerd worden. 

Het bestuur vindt haar inspiratie door voortdurend in gesprek te zijn met mensen die een mening 

hebben over netwerken ten behoeve van de arbeidsmarkt (alle aspecten en invalshoeken m.b.t. in-, 

door- en uitstroom van medewerkers) en die buiten de normale kaders (kunnen en ook durven te) 

denken. Mede daarom heeft het bestuur een Raad van Inspiratie ingesteld. 

Deze Raad van Inspiratie (RvI) bestaat uit inspirerende, ervaren, innovatieve, prominente, invloedrijke 

personen/decisionmakers uit de wetenschap, maatschappelijke organisaties, het openbaar bestuur en 

het bedrijfsleven die de Stichting SAM helpen bij de verdere ontwikkeling op basis van de 

doelstellingen, de missie en de visie. De samenstelling van de Raad van Inspiratie is zoveel mogelijk 

een brede afspiegeling van de verschillende stakeholders binnen de (regionale) arbeidsmarkt. 

De Raad van Inspiratie onderschrijft de doelstellingen van de Stichting SAM en heeft onder andere het 

doel om advies te geven over bestaande en toekomstige activiteiten en initiatieven van de Stichting 

SAM ten behoeve van werkgevers die op de onderdelen meedoen. Mede dankzij de expertise en 

kennis van de Raad van Inspiratie krijgt de Stichting SAM een positieve impuls en kan zij haar 

doelstelling, rol en positie verder vormgeven. 

De leden van de Raad van Inspiratie zijn onbezoldigd ‘ambassadeur’ van de Stichting SAM. Zij borgen 

door hun eigen inzet dat de Stichting SAM dienstverlenend is en kan blijven aan werkgevers die 

participeren aan de verschillende diensten/onderdelen/producten. En dat de inzet vanuit de Stichting 

SAM leidt tot een toegevoegde waarde voor de (regionale) arbeidsmarkt. 

De leden van de Raad van Inspiratie helpen de SAM organisatie: 

 bij het vinden van nieuwe wegen naar succes en helpt bestaande paden stevig te plaveien 

 middels advies over bestaande en toekomstige activiteiten en initiatieven 

 om de activiteiten en initiatieven (financieel) ook mogelijk te maken 

 om de (regionale) doelstelling van de Stichting SAM nader vorm te geven 

 bij de te volgen stappen in de realisatie van het op de agenda zetten van ideeën 

 te bewaken dat het benodigde draagvlak dat ten grondslag ligt aan de Stichting SAM ook 
daadwerkelijk in stand wordt gehouden 

 om vanuit de eigen positie trends te zien en te vertalen naar kansen voor de Stichting SAM 

 om anders te kijken naar de bestaande arbeidsmarktproblematiek 

 om verdere ontwikkelingskansen te zien ten behoeve van de (regionale) arbeidsmarkt 
(toegevoegd is aan de kennisrijke regio met een straal van 70 rond Eindhoven) 

 om kritisch te kijken naar onszelf als bestuur, de diensten, onderdelen en/of producten vanuit 
de Stichting SAM 

 middels interviews en uitspraken in het SAM Magazine, gevraagd dan wel ongevraagd 
(proactief) 

 door zorg te dragen voor de verspreiding van het SAM Magazine binnen eigen netwerk en 
organisatie 

 de eigen organisatie als deelnemer aan het SAM Netwerk te verbinden dan wel de eigen 
organisatie als sponsor bij de Stichting SAM te betrekken. 
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Bijeenkomsten Raad van Inspiratie: 

De Raad van Inspiratie komt zo mogelijk twee keer per jaar bijeen op basis van een convocatie. De 

leden geven drie weken vóór de bijeenkomst aan de SAM organisatie door welke onderwerpen zij van 

belang vinden om op de agenda te plaatsen. De conclusies / bevindingen n.a.v. de vergadering 

worden aan de leden van de SAM Raad van Inspiratie toegestuurd. De leden dragen de conclusies / 

bevindingen als goed ‘ambassadeur’ uit, zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten, ten 

behoeve van de doelstelling van het SAM Netwerk. Er kan ook gekozen worden om de discussies per 

mail te laten plaatsvinden. In dat kader worden de mailadressen met elkaar gedeeld. 

De samenstelling van de Raad van Inspiratie: 

Bestaat bij voorkeur uit vertegenwoordigers uit de / namens 

 Brainportregio 

 De sector Rijksoverheid 

 De Zorgsector 

 De Wetenschap 

 De Onderwijssector 

 HR Professionals 

 Het Ministerie van BZK / de A&O Fondsen 

 De Industrie / het MKB 

 De lokale en provinciale overheden 

 De sector ZBO 
 
 

Visie, missie & doelstellingen van het SAM netwerk: 

WAAR STAAN WE VOOR 

Visie van het SAM netwerk: Voldoende gekwalificeerd personeel in onze regio, nu en in de 

nabije toekomst. 

WAAR GAAN WE VOOR 

Missie van het SAM netwerk: Vanuit regionale/internationale en intersectorale samenwerking 

medewerkers boeien en binden, ontwikkelen, matchen en in beweging houden vanuit 

duurzame inzetbaarheid. Excelleren en streven naar synergie van deskundigheid en ervaringen 

op het gebied van in-, door- en uitstroom van personeel. 

 

 

Doelstelling SAM Netwerk: als verwoord in de SAM flyer 

http://www.samzon.mobi
http://www.samzon.mobi/SAM/sam_flyer.pdf

