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RICHTLIJN PITCHEN 

Graag wijzen we op de richtlijn die SAM hanteert bij het pitchen: 

 Kandidaat is duidelijk op de hoogte wat pitchen inhoudt en heeft de pitch goed 

voorbereid en geoefend samen met de loopbaanadviseur.  

 Tijdens het zogenaamde match-uur (09.00/10.00 u) krijgt de kandidaat  

maximaal 1,5 minuut de tijd om te pitchen. 

N.B.: Het is daarom aan te bevelen dat de pitcher geen Prezi of Power Point 

presentatie houdt, dat leidt alleen maar af. Bovendien is de kans erg groot dat de 

pitcher achterom gaat kijken, naar het grote scherm en daarmee het contact met de 

zaal verliest. Mocht de pitcher toch een plaatje/foto achter zich willen presenteren, 

dan kan dat. Wel moet dat plaatje een week tevoren ingeleverd worden. Wij als 

organisatie moeten vaak 3 dagen voor het netwerkoverleg alles inleveren zodat de 

ICT afdeling van de gastorganisatie alles tijdig kan installeren. Het is stress 

verhogend - ook voor ons - om tijdens het overleg geconfronteerd te worden met ICT 

problemen, dus accepteren wij geen USB sticks meer tijdens het netwerkoverleg. 

 Wanneer de begeleidende loopbaanadviseur het gevoel heeft dat een kandidaat 

wellicht erg gespannen zou kunnen zijn, laat hem/haar dan niet pitchen, en neem de 

kandidaat eerst mee naar een netwerkbijeenkomst om te zien hoe anderen pitchen. 

Daarna kan deze kandidaat vervolgens worden aangemeld als pitcher voor een 

volgende netwerkbijeenkomst. 

N.B.: uit ervaring weten we dat het sowieso goed is om een potentiële kandidaat 

eerst mee te nemen om kennis te komen maken met het SAM Netwerk en de seer te 

proeven. 

 Kandidaat beschikt over een up-to-date CV en/of zoekprofiel (op de website van SAM 

staat een standaard zoekprofiel dat samen met werkgevers is samengesteld). Wij 

merken op dat als een pitcher niet kan aangeven wat hij/zij zoekt c.q. wat de 

hulpvraag is, het echt geen zin heeft om te pitchen. 

 De voorzitter van SAM ontvangt CV / zoekprofiel uiterlijk 3 weken voor de 

netwerkbijeenkomst 

 De voorzitter van SAM neemt ongeveer 1 week van te voren telefonisch contact op 

met de kandidaat om contact te leggen, zodat de introductie van de pitcher 

persoonlijker wordt. Wanneer tijdens het gesprek duidelijk wordt dat kandidaat niet 

goed voorbereid is, kan de kandidaat niet pitchen. De begeleidende 

loopbaanadviseur zal hiervan op de hoogte worden gesteld. Een slechte pitch kan de 

kandidaat alleen maar schaden. Bovendien is dit ook geen visitekaartje voor de 

betreffende loopbaanadviseur, moge dat duidelijk zijn.  

 We verwachten dat de pitcher de hele SAM-netwerkbijeenkomst aanwezig is, t.w.: 

- tijdig aanwezig is bij de eerste inloop (8.30-9.00 uur) 

- tijdens de rest van de netwerkbijeenkomst inclusief de pauze(s) 

- tijdens de netwerkwerklunch 

Daarmee krijgt de pitcher mooie momenten om te netwerken.  

Een kandidaat die alleen maar aanwezig wil/kan zijn tijdens het match-uur wordt 

http://www.samzon.mobi/SAM/sam_zoekprofiel.docx
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geweigerd. Die kandidaat komt alleen maar halen en niets brengen hetgeen wij niet 

passend achten binnen SAM. 

 Om adequaat te kunnen netwerken, heeft een kandidaat tijdens de 

netwerkbijeenkomst exemplaren van de CV en/of zoekprofiel bij zich evenals 

visitekaartjes. De kandidaat verzamelt zelf ook visitekaartjes. Bovendien zorgt de 

kandidaat voor een bijgewerkt LinkedIn profiel, Facebook profiel. 

 In het kader van professionaliteit van de begeleiding en de zorg voor de kandidaat, 

hanteren wij de noodzaak dat de begeleidende loopbaanadviseur van de pitcher 

aanwezig is tijdens de pitch. Mocht deze op het laatste moment onverhoopt 

verhinderd is, draagt men zorg voor vervanging, iemand die de kandidaat persoonlijk 

kent. 

Indien bovenstaande niet mogelijk blijkt, wordt de pitch verzet naar een volgende 

netwerkbijeenkomst waar nog een pitch-plek beschikbaar is. De begeleider heeft tot 

taak om goed waar te nemen hoe de pitch verloopt en draagt nauwkeurig zorg om de 

reacties / aanbiedingen / tips te noteren zodat hij/zij samen met de kandidaat het 

traject na de pitch adequaat kan vervolgen en optimaal gebruik kan maken van de 

informatie ten behoeve van een vervolgstap in diens carrière.  

 Binnen SAM hanteren wij de regel dat alles wat gebeurt en gezegd wordt tijdens een 

netwerkbijeenkomst, maar zeker tijdens het match-uur, met de nodige prudentie 

wordt behandeld. Dit geldt ook voor de pitcher. Wij hebben binnen SAM namelijk 

afgesproken dat we transparant over alle kandidaten en onderwerpen willen kunnen 

praten hetgeen vanuit onze professionaliteit mogelijk moet zijn. 

 Pitcher is ervan op de hoogte dat tijdens het SAM Netwerk foto’s worden gemaakt. 

Door aanwezig te zijn op een SAM netwerkbijeenkomst gaat de aanwezige ermee 

akkoord dat de foto’s gepubliceerd worden op o.a. de website van SAM en de diverse 

social media. 

 Netwerken is net werken. Lees hier het artikel van voorzitter Ad Smets over wat 

netwerken volgens hem is. 

https://www.samzon.mobi/netwerktip-van-voorzitter-ad-smets/

