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9 MEI 2017 

THEMABIJEENKOMST  

voor aangesloten werkgevers 

van Baandomein & SAM 
 

Baandomein & SAM, de twee zuidelijke HR netwerken, werken collegiaal samen 

Zo is de directeur van Baandomein, Ilonka Sinkeldam, tevens lid van de Raad van Inspiratie van SAM. 

Door o.a. deze samenwerking is het mogelijk om de activiteiten en evenementen voor aangesloten 

werkgevers - daar waar mogelijk - op elkaar af te stemmen en is het makkelijker om de netwerken 

aansluitend aan elkaar te laten opereren in het voordeel van werkgevers en medewerkers. 

Gezamenlijke themabijeenkomsten 

In het najaar organiseert Baandomein een themabijeenkomst in Zuid-Limburg en SAM neemt de aftrap in 

Brabant in het voorjaar. Aangesloten werkgevers van beide netwerken zijn van harte welkom op beide 

themabijeenkomsten. 

9 mei 2017 - Themabijeenkomst bij Diagnostiek voor U – Eindhoven 

Diagnostiek voor U is één van de leidende diagnostische centra in Nederland. Vanuit vier hoofdvestigingen, 

ruim 30 diagnostische locaties en ruim 130 bloedafnamelocaties, realiseren ze voor 600.000 bezoekers 4 

miljoen laboratoriumanalyses, 60.000 functieonderzoeken, 30.000 echo’s en 15.000 röntgenfoto’s. Naast 

een geavanceerd laboratorium beschikken ze over moderne kantoren met flexplekken, stilteruimtes, 

overlegzitjes en zijn er sta-werkplekken, sta-stoelen en zogenaamde deskbikes, die zorgen voor een goede 

werkhouding en terwijl je zittend werkt je toch in beweging blijft.  

Diagnostiek voor U is aangesloten bij het SAM werkgeversnetwerk en stelt graag haar deuren open voor 

Baandomein en SAM. 

 

PROGRAMMA 

13.45 uur – inloop & ontvangst 

14.00 uur – rondleiding laboratorium en kantoorgebouw 

15.00 uur – welkom 
                   Ilonka Sinkeldam (Baandomein) & Ad Smets (SAM) 

15.05 uur – Diagnostiek Voor U - Wie zijn wij, wat doen wij 
                   Gerard Moerenhout, Manager Laboratorium 

15.20 uur – Goed werkgeverschap, onze aanpak van Duurzame Inzetbaarheid & Dialooggesprekken  
                   Marjon van Schalkwijk, Manager HRM &  

                         Mark Engels, Teamleider Laboratorium / Voorzitter Ondernemingsraad 

16.20 uur – netwerkborrel 

AANMELDING 

Er is een maximum van 40 deelnemers, vandaar dat wij het adagium hanteren: ‘wie het eerst komt, die het 

eerst maalt’. En zoals jullie ons kennen streven wij naar een eerlijke verdeling over organisaties.  

Stuur je aanmelding uiterlijk 26 april naar Sjaak Verweij sjaak.verweij@samzon.mobi.  

Deelname aan deze themabijeenkomst is gratisi 

Na aanmelding ontvang je een bevestiging met adres en routebeschrijving. 
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 NO SHOW: Het SAM Netwerk organiseert regelmatig activiteiten waar je gratis aan kunt deelnemen. Gratis betekent echter niet dat het aanmelden hiervoor vrijblijvend is. Een ‘No Show’ is extra 

vervelend voor degenen die te horen krijgen dat het maximum aantal deelnemers is bereikt. Geef jij je op, dan verwachten wij ook dat je komt. Uiteraard kan het voorkomen dat je verhinderd bent. 
Tot 1 week vóór de activiteit kun jij je afmelden. Daarna wordt een no show fee van € 50 in rekening gebracht. 
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