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En zo loop je een dagje mee bij 

Phillips! Het SAM Netwerk heeft dit 

voor me geregeld een mooie kans 

die ik met plezier heb benut! 

Ik had bij mijn loopbaanadviseur de 

vraag gesteld of ze contacten had 

bij Phillips Healthcare. Manon Ha-
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En zo loop je een dagje mee bij Philips  

genaars had daar geen directe contacten 

maar wilde wel haar best voor me doen via 

het SAM Netwerk. 

Na de kortste keren had ik een contactper-

soon en de bijbehorende gegevens om iets 

concreets af te spreken! Mijn inzet was een 

netwerkgesprek maar ik werd al snel uitge-

nodigd om een dagje mee te lopen en een 

kijkje te komen nemen. Daartegen zei ik 

natuurlijk zeker geen ‘nee’ ! 

Het was een prettige kennismaking en Ans 

Dielemans kon me veel vertellen over Phil-

lips Healthcare. 

Dit was voor mij erg nuttig omdat ik eigen-

lijk niet zo goed wist waar ik mijn ideale 

functie binnen Phillips zou moeten zoeken 

of kunnen vinden. 

Een kijkje in het bedrijf via een insider 

helpt dan heel veel.  

Ans had vooral warme contacten in de fa-

briek waar ik al snel over uit was dat dit 

niet mijn plek zou zijn. Dankzij het netwerk 

van Ans kon ik echter in contact komen 

met een collega van HR en die wilde me 

wel introduceren bij een aantal van haar 

collega’s. 

Ik noem dat een prachtig resultaat van 

een kennismakings- of netwerkgesprek! 

Het heeft me niet direct een baan opgele-

verd, maar ik heb wel een veel beter 

Bijdrage door:Bijdrage door:Bijdrage door:   

Ingeborg StavastIngeborg StavastIngeborg Stavast   

Linken via het SAM Netwerk,  
een praktijkvoorbeeld hoe het 
werkgeversnetwerk SAM nu ei-
genlijk werkt. 

Een medewerker van het St. Elisa-
beth Ziekenhuis wil een netwerkge-
sprek bij een andere organisatie 
om kennis te krijgen van een ande-
re werkomgeving. 

Via het SAM komt ze in contact 
met de vertegenwoordiger van die 
werkgever en krijgt de kans om een 
kijkje te nemen bij Philips. 

Ingeborg Stavast neemt ons mee 
in haar netwerkervaring: 
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Wordt Ingeborg jouw nieuwe collega? 

beeld gekregen waar ik naar opzoek ben en ik heb 

interessante mensen gesproken, wat altijd leuk en 

waardevol is. 

Netwerken is belangrijk in deze tijd, het kan 

veel opleveren. Wat mij betreft zit de meerwaarde 

in het iets kunnen betekenen voor een ander! Ik 

vind het heel leuk om nu een stukje voor het SAM 

Magazine te schrijven om via die weg mijn dank te 

uiten en aan anderen te laten zien dat het rondstu-

ren van een simpele vraag, veel kan opleveren! 

Natuurlijk maak ik nu graag gebruik van de gele-

genheid om mij voor te stellen. Hier volgt mijn  

PITCH:  Wie ben ik? 

Nou, ik kan je zeggen,  een gezellige energieke 

vrouw die graag contact legt; oprecht geïnteres-

seerd is in een ander en ook in het hoe en waar-

om van anderen. 

Ik zie het leven als een mooie reis waar ik het 

eindpunt nog niet van weet en ik elke dag iets 

nieuws kan bijleren. 

Omdat ik van aanpakken houd en in mogelijkhe-

den denk, ben ik het meest op mijn plaats in een 

dynamische en innovatieve omgeving. 

Ik heb gezondheidswetenschappen gestudeerd, 

inmiddels ervaring met Lean, beleid en projectma-

nagement, zorg & ICT en informatie-uitwisseling. 

Ik zit in het bijzonder in mijn kracht en energie als 

ik me bezig houd met de implementatie en realisa-

tie van projecten waarbij ik in contact sta met de 

operationele medewerkers en processen. 

Word jij mijn nieuwe collega? Ik maak graag 

kennis onder het genot van een kopje koffie! Voor 

meer informatie kijk op:  

 

Dank aan de vertegenwoordigers in 

het SAM Netwerk van het 

St. Elisabeth Ziekenhuis & Philips 

om mee te werken aan deze ervaring. 

Loopbaan4daagse 2015 

 

In navolging van 2 succesvolle edities in 2011 en 2013 wil de Stichting SAM ook in  april 

2015 een 3
e
 editie van de Loopbaan4daagse organiseren: 3 dagen met een ‘open dag’ bij 

deelnemende organisaties en de 4
e
 dag een interactieve arbeidsmarktdag met infostands, 

CV-dokters en mini-workshop. Voor meer info, klik hier. 

regionale ARBEIDSMARKTDAG 

en Loopbaan4daagse 

WELKE WERKGEVER DOET MEE? 
 

Volg ‘t voorbeeld van Philips inzake  
Ingeborg Stavast en laat een ander een kijkje 

nemen binnen jouw organisatie …. 

http://www.linkedin.com/in/ingeborgstavast
http://www.samzon.mobi/wp/plannen-voor-loopbaan4daagse-in-april-2015/


Pagina 3 

 

Stichting SAMStichting SAM 

Ik ben Ilonka Sinkeldam en ik 

werk als hoofd Personeelsza-

ken bij het Centraal Bureau 

voor de Statistiek in Heerlen. 

Graag maak ik gebruik van de 

uitnodiging om een bijdrage te 

leveren aan dit SAM Magazine.  

Ik ben tevens bestuurslid van 

het Limburgse netwerk LIFT. Op 

9 september  heb ik een door 

LIFT georganiseerde lezing bij-

gewoond over Generatie ‘Z’ en 

de arbeidsmarkt. Het onderwerp 

sprak me enorm aan. Generatie 

Z zijn de jongeren, geboren  

tussen 1992 en 2010. 

Deze jongeren stromen in 2020 

de arbeidsmarkt op.  Zij staan 

heel anders in de wereld dat wat 

wij nu ‘gewoon’ vinden. 

Deze generatie is 24 uur per dag 

online, bellen niet, e-mailen niet, 

maar hebben contact met de 

wereld via de Social Media en 

Whatsapp.  

Wat René Boender, die de le-

zing verzorgde, zo bijzonder 

maakt is dat hij via Twitter en 

andere kanalen continue in ge-

sprek is met deze generatie. 

Ook voor deze lezing had hij een 

aantal vragen gesteld aan jonge-

ren die in Limburg wonen. 

Hij stelt keer op keer vast dat 

jongeren graag meewerken aan 

het beantwoorden van vragen, 

mits wij ze op hun eigen commu-

nicatieterreinen benaderen. 

Een van de belangrijkste con-

clusies uit de lezing is dat als 

we in contact willen blijven met 

jongeren we ons als werkgevers 

moeten begeven in de online 

netwerken waar de generatie  Z 

een belangrijk deel van de tijd in 

leeft. 

Generatie Z is een optimistische 

generatie en staat positief in het 

leven. De jongeren weten dat er 

binnen afzienbare tijd een enor-

me krapte op de arbeidsmarkt 

komt en weten dat ze eisen kun-

nen stellen. 

Het werk moet voor hen voor-

al ook leuk zijn. 

Boender verwacht dat er voor 

jongeren een nieuw werkprinci-

pe gaat gelden: 3-1-1. Ze wer-

ken drie dagen voor het econo-

misch nut, één dag doen ze iets 

wat ze zelf geweldig vinden om 

te doen en één dag doen ze iets 

sociaal nuttigs wat ten goede 

komt aan de maatschappij. Ze 

zijn milieubewust en zien de op-

doemende problemen zoals ver-

grijzing. Maar door hun grenze-

loze optimisme laten zij zich er 

niet door van de wijs brengen. 

Zij zijn er van overtuigd dat tech-

nologische ontwikkelingen de 

oplossing voor vele problemen 

kan brengen. 

Dit boeiende verhaal zette mij 

wel aan het denken. 

Zelf heb ik ook kinderen die tot 

generatie Z behoren. En ik weet 

inmiddels dat als ik even snel 

iets wil zeggen tegen mijn doch-

ter vanaf mijn werk dat ik beter 

niet de telefoon kan pakken, 

want die wordt niet opgenomen. 

Stuur ik echter een berichtje via 

Facebook dan heb ik binnen 1 

minuut het gevraagde antwoord. 

Ik denk dat we nu al aan de slag moeten 

met de nieuwe werkelijkheid die snel aan 

het ontstaan is. We zullen moeten bezien of 

onze arbeidsvoorwaarden nog wel aan-

trekkelijk genoeg zijn om jongeren binnen 

onze organisaties te krijgen. Zij zitten hele-

maal niet zo te wachten op een vast contract 

maar hechten veel meer waarde aan de ver-

vulling van hun behoefte dat ze altijd online 

willen zijn. En dat ze niet per se van 9 tot 5 

hoeven te werken maar tussendoor ook tijd 

besteden aan hun online activiteiten. 

Ook onze arbeidsmarktcommunicatie zal 

onder de loep genomen moeten worden. 

Waarmee wekken we hun interesse voor 

onze bedrijven? Moeten we dan niet veel 

meer op Twitter actief zijn zodat jongeren 

weten wie we zijn en zich aangetrokken voe-

len tot onze bedrijven? 

Voldoende om te overdenken en in de 

nabije toekomst mee aan de slag te gaan. 

Mocht je je willen verdiepen in dit onderwerp 

dat is het boek: Generatie Z door Dr. Jos 

Ahlers en René C.W. Boender een echte 

aanrader!  

Vriendelijke groet, ilonka Sinkeldam 

Generatie Z  komt eraan. Zijn organisaties er voldoende op voorbereid? 

Bijdrage door: IIlonka Sinkeldamlonka Sinkeldam, hoofd P&O van het CBS te Heerlen 

INLEIDING: Lange tijd ben ik, Ad 

Smets, naast voorzitter van SAM, 

tevens bestuurder van het mooie 

Limburgse werkgeversnetwerk 

LIFT geweest. SAM en LIFT on-

derhouden collegiale en zelfs 

vriendschappelijke banden. Ook 

via de Social Media betrekken de 

2 netwerken elkaar bij hun activi-

teiten. Zo kwam het dat ik via 

Facebook het Hoofd P&O van het 

CBS, Ilonka Sinkeldam, uitdaag-

de om een bijdrage te leveren 

aan het SAM Magazine. CBS is 

reeds 8 jaar deelnemer aan het 

werkgeversnetwerk SAM. 
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Charles Darwin zei al: “It’s not the 

strongest of the species that survi-

ves, not the most intelligent, but 

the one most responsive to chan-

ge.”  Dus, hoe ga je op een goede 

manier om met veranderingen? En 

heeft dit effect op de inzetbaarheid 

van medewerkers? 

Uit onderzoek (Steemers 2010, 

2013) blijkt dat een van de belangrijk-

ste voorspellers voor duurzame in-

zetbaarheid ‘Mentale Veerkracht’ is. 

Mentale veerkracht is het vermogen 

om in te spelen op nieuwe situaties, 

waarbij we er vanuit gaan dat veran-

dering de enige constante is.  

Mentale veerkracht kent 3 

‘stappen’: 

 Het herkennen van een verande-

ring, bijvoorbeeld in je werk. 

 Het herkennen van een ‘oude’ ge-

woonte bij jezelf die niet meer pas-

send is, waarbij je bereid bent dit 

te herzien. 

 Het willen uitproberen, experimen-

teren met nieuwe gewoontes. 

Dit klinkt heel simpel maar in de 

praktijk kan dit knap lastig zijn. Kijk 

maar eens om je heen, naar colle-

ga’s, naar familie, hoe zie jij mensen 

reageren op een komende verande-

ring zoals de receptioniste die steeds 

meer digitale taken moet uitvoeren of 

de verzorgster die minder zorgtijd 

krijgt per cliënt? Of een medewerker 

die boventallig verklaard is?  

Mentale Veerkracht heeft te maken 

met de (cognitieve) wendbaarheid 

van mensen, dus in hoeverre ben 

je in staat je gedachten en gedrag 

af te stemmen op een nieuwe situ-

atie. 

De ene persoon is hier beter in dan 

de ander. Het goede nieuws is dat 

deze vaardigheid tot bepaalde hoog-

te ontwikkelbaar is. 

SAM Netwerk en Mentale Veer-

kracht 

Op 23 september hebben Ella van 

Toorn, loopbaanadviseur bij Mar-

golin, en Chrissie Schoonhoven. bu-

siness development manager bij 

Zorg van de Zaak, het SAM Netwerk 

kennis laten maken met het gedach-

tegoed van ‘Mentale Veerkracht’. 

Tijdens de interactieve presentatie 

hebben de aanwezigen gezien wat er 

in ons brein gebeurt wanneer wij te 

maken krijgen met een verandering 

en welke gedragsuitingen hiervan het 

gevolg kunnen zijn. Termen als 

“hakken in het zand” en “weerstand” 

die nog wel eens voorbij komen als 

we denken aan medewerkers die 

Mentale Veerkracht, 
belangrijke voorspeller duurzame inzetbaarheid 

Margolin is al 6 jaar lang lid van het 
werkgeversnetwerk SAM en verzorgt 
op gezette tijden een mooie work-
shop of presentatie voor het SAM 
Netwerk. Deze keer een introductie in 
de ‘Mentale Veerkracht’: belangrijke 
voorspeller voor duurzame inzetbaar-
heid. 

Wil je meer weten over ‘Mentale Veer-
kracht’ en de systeemaanpak? Klik 

hier, of neem contact op met: 

Chrissie Schoonhoven,  

06 - 10 75 45 58 

Of stuur haar een mail 

bijvoorbeeld deelnemen aan een mo-

biliteitstraject kwamen ineens in een 

ander daglicht te staan. Ook hebben 

we door middel van wendbaarheidoe-

feningen met elkaar ervaren hoe vast 

we soms zitten in ons denken.  

Hoe ontwikkel je Mentale Veer-

kracht? 

Er zijn verschillende mogelijkheden 

om iemands ‘Mentale Veerkracht’ 

verder te ontwikkelen. Kort gezegd 

gaat het erom dat iemand leert de 

verandering te herkennen, dat hij 

leert na te denken over de effectiviteit 

van zijn gedrag ten aanzien van deze 

verandering en vervolgens leert om 

zijn gedrag aan te passen als dat 

nodig is. Welke methodiek het beste 

werkt hangt niet alleen af van de per-

soon maar ook van de situatie. 

Chrissie: “wij hebben daarom onze 

systeemaanpak ‘Mentale Veerkracht’ 

ontwikkeld. Binnen deze modulair 

opgebouwde keuze aanpak bevinden 

zich diverse activiteiten die ingezet 

kunnen worden ter bevordering van 

de ontwikkeling van de ‘Mentale 

Veerkracht’.” 

http://www.samzon.mobi/SAM/mentaleveerkrachtsamnetwerk.pdf
mailto:chrissie.schoonhoven@expertisebedrijven.nl
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Klik hier om de editie te lezen: 

 Kunnen we voorkomen dat de arbeidsmarkt op slot zit? Bijdrage Ad Smets 

 Marie van Hout, HR Manager Agio: De arbeidsmarkt verandert drastisch 

 GGzE: werkgeversnetwerk SAM is een goede basis om collega’s te ontmoeten 

 Myriam de Roo, Trivalent: de 9 meest gemaakte netwerkfouten 

 WML: Miranda Theuwis: Waarom we lid zijn geworden van dit werkgeversnetwerk 

 Foto’s bijeenkomst van het werkgeversnetwerk SAM van 22 mei bij de GGzE 

Klik hier om de editie te lezen: 

 Ingrid Weening: Er is iets vreemds aan de hand op de arbeidsmarkt 

 Duurzame inzetbaarheid: Wat levert het op? Joyce van Someren Brand (Gemeente 

Leudal)  

 Kennismobiliteit: Ad Smets (voorzitter Stichting SAM) 

 Oproep WORKSHOPS: Sjaak Verweij (coördinator workshops) 

 SAM Regiopool werkt: Monique van Wagenberg 

 St. Anna Zorggroep doet mee 

Klik hier voor alle edities 

Het werkgeversnetwerk SAM 

was in september te gast bij 

de Omgevingsdienst Zuidoost

-Brabant te Eindhoven. 

Een mooie bijeenkomst in het 

Milieu Educatie Centrum in de 

Genepper Parken. 

Lees het verslag en bekijk de foto’s via onze website. 

klik hier 

http://www.samzon.mobi/SAM/SAM_TamTam26_samnetwerk.pdf
http://www.samzon.mobi/SAM/SAM_TamTam26_samnetwerk.pdf
http://www.samzon.mobi/SAM/SAM_TamTam27_samnetwerk.pdf
http://www.samzon.mobi/SAM/SAM_TamTam27_samnetwerk.pdf
http://www.samzon.mobi/wp/sam-magazine/
http://www.samzon.mobi/wp/netwerken-is-leuk/
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De beurskoersen fluctueren heftig, 

de ene keer laten de media ons 

geloven dat de wereldeconomie  

aantrekt en de dag erna voorspel-

len ze een waar onheil over ons 

uit. Een doemscenario als de Chi-

nese economie met 7,3% i.p.v. met 

7,8% is gestegen en dan doet het 

aantal arbeidsplaatsen in de USA 

ons himmelhoch jauchzen. En wij 

geloven echt alles bijna klakkeloos 

van de media ons voorspiegelen, 

we betwijfelen het niet, noch on-

derzoeken de berichten op waar-

heid. 

De volatiliteit op de financiële 

markten is echt enorm en de eco-

nomie heeft er zwaar onder te lij-

den. Of hebben de financiële mark-

ten te lijden onder de wisselende 

berichten over onze economie? 

Soms weet ik het zelf niet meer. 

Terwijl ik mij, als onderdeel van de 

directie in mijn ambtelijk verleden, 

druk mocht maken over de proble-

matiek rondom aankomende uit-

stroom van de babyboomers, zo 

druk maken anderen zich nu wel-

licht over de aankomende genera-

tie ‘Z’. 

Mobiliteitsbeleid was een paar jaar 

geleden eigenlijk een noodzaak om 

nieuwe aanwas te genereren en te 

stimuleren echter de praktijk was 

anders. Het management was 

vooral gericht op uitstroom op 

korte termijn zonder daarbij het 

oog te hebben op noodzakelijke 

instroom ten behoeve van een ge-

zonde en kennisrijke organisatie 

van de nabije toekomst. Vanuit 

opportunisme begrijpelijk, echter 

mede vanuit menselijk oogpunt zou 

het zeer wel eleganter zijn om me-

dewerkers krachtiger inzetbaar te 

houden en bij het mobiliteitsbeleid 

zich te laten leiden door het adagi-

um ‘de juiste mens op het juiste 

moment op de juiste plek’.  

We blijven enerzijds medewerkers 

pamperen en in gouden kooien 

stoppen terwijl we allemaal ervan 

overtuigd zijn dat vele van deze 

mensen juist in beweging zouden 

Kan een organisatie deKan een organisatie de  

        aankomende Generatie aankomende Generatie ‘‘Z’ Z’ wel aan?wel aan?  
Bijdrage door: Bijdrage door: Ad SmetsAd Smets  
voorzitter Stichting SAMvoorzitter Stichting SAM  

Stichting SAMStichting SAM 

moeten komen. In de 15 jaar dat ik in het 

management  bij de Rijksoverheid heb 

‘gediend’ mag ik vanuit eigen ervaring con-

cluderen dat een organisatie na iedere 

reorganisatie er slechter voorstaat. De 

ruime uitleg van ‘functievolgendheid’ , de 

invloed van medezeggenschap en bonden 

en die ongelooflijke cao afspraken maken 

dat vele organisaties nog minder geschikt 

zijn om na een reorganisatie op de volatie-

le markten te kunnen overleven.  

Dit ‘geld weggooien’ beleid zou dus nu 

plaats moeten maken voor een serieuze 

aanpak om de arbeidsmarkt te stimule-

ren door mensen eindelijk te gaan inzetten 

vanuit ervaring en competentieprofiel. Ech-

ter dat vereist een ommezwaai van de or-

ganisatie, een ander managementstijl en 

gewijzigde organisatieprocessen. En die 

dingen zie ik vooralsnog niet gebeuren. 

Zonder individuele mensen te willen 

beledigen zie ik maar weinig goede en 

moderne managers, concludeer ik dat 

vele directies en raden van bestuur 

slecht presteren en zie ik Raden van 

Commissarissen en leden van Toezicht 

onder de maat acteren. De processen 

zijn niet ingericht om het goede uit de me-

dewerkers te halen en wordt er nog steeds 

veel te veel geld weggegooid door veel 

gezwets zonder dat het tot daadkracht 

komt. 

Ik begrijp niet waarom men zich niet meer 

laat leiden door synergiekracht! 

En wat zouden onze huidige jongeren die 

nu onder één noemer ‘Generatie Z’ ge-

schaard worden, straks teweeg gaan bren-

gen? Bepalen die een verandering aan de 

zijde van dat wat nu nog de star-

heid zelve is, de organisatie? Of 

is het helemaal niet nodig dat een 

organisatie zich erop voorbereid 

en inricht, want ook nu zie je 

energieke jong-afgestudeerden in 

4 maanden tijd genetisch veran-

deren en ‘verambtelijken’. Die 

paar ‘opgewonden standjes’, die 

rooie duiveltjes, gaan straks ge-

woon mee in de flow van wat de 

meerderheid gewend is ….? 

Wie het weet, mag het zeggen! 

Mij lijkt dat als een werkgever nu 

al moeite heeft om de organisatie 

in te richten naar gewenste com-

petenties voor dit moment, het 

straks ook niet lukken om een 

organisatie neer te zetten naar de 

vermeende ‘eisen’ van een Gene-

ratie Z. 

Wellicht dat we allemaal eens 

eerlijk in de spiegel moeten 

kijken als we praten over ver-

anderen. Hoe snel zeggen we 

dat het nodig is maar als puntje 

bij paaltje komt, dan is de bereid-

heid om zich aan te passen aan 

een veranderend economisch 

klimaat maar zeer minimaal. Dus 

ziet de toekomst er volgens mij 

op dit moment voor Europa nog 

niet rooskleurig uit. 

Graag nodig ik mensen uit om 

hun visie via het SAM Magazine 

uit te dragen. 

Een vitale werkdag toegewenst, 

Ad Smets 

Stichting SAMStichting SAM 

Generatie Z 

https://www.linkedin.com/in/adsmets
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WANTEDWANTED: : WORKSHOPSWORKSHOPS  

OPROEP door Sjaak VerweijOPROEP door Sjaak VerweijOPROEP door Sjaak Verweij   

Stichting SAM wil haar aanbod WORKSHOPS uitbreiden 
 

OPROEP: WORKSHOPS GEZOCHTOPROEP: WORKSHOPS GEZOCHT  
 

Wij roepen organisaties en ZZP-ers op om workshops aan te bieden die 
wellicht kunnen worden opgenomen in ons aanbod.  

 
Wij zijn op zoek naar workshops voor diverse doelgroepen. Denk hier aan 
medewerkers / loopbaankandidaten, HR professionals, OR-leden of ma-

nagement/teamleiders. 
 

klik hier voor nadere info 

Welke WORKSHOPS tref je aan op de website van de Stichting SAM? 

Personal Branding 
 
'Met succes de arbeidsmarkt op' 
 
Workshop bedoeld voor loopbaankandi-
daten, 2 dagdelen 
data nog niet bekend 
 
Indien je belangstelling hebt, neem dan 
contact op met Sjaak Verweij 
Voor meer info, klik hier  

Kennismaking met ZKM  op 27 november 2014 
 
De Zelfconfrontatiemethode/zelfkennismethode (ZKM®) is 
een intensief coaching traject waarin iemands levensver-
haal of het verhaal van de organisatie centraal staat. Het 
doel is om verbanden tussen ogenschijnlijk verschillende 
gebeurtenissen te ontdekken.  
NB: deze workshop is gratis voor deelnemers aan het 
SAM netwerk, 1 dagdeel voor HR professionals 
Klik hier voor meer info 

Onderzoek naar Ondernemerschap 

op 17 & 24 november 2014 
Zelfstandig ondernemen is voor steeds meer mensen een 
logische fase in hun loopbaan. Deze workshop is een 1ste 
stap om te onderzoeken of ondernemerschap bij je past. 

2 dagdelen - voor loopbaankandidaten - klik hier voor meer info 

http://www.samzon.mobi/wp/sam-workshops/
https://www.linkedin.com/in/sjaakverweij
http://www.samzon.mobi/wp/sam-workshops/
mailto:sjaak.verweij@samzon.mobi?subject=SAM%20Magazine,%20workshop%20Personal%20Branding
http://www.samzon.mobi/SAM/WorkshopPersonalBranding.pdf
http://www.samzon.mobi/wp/kennismaking-met-zkm/
http://www.samzon.mobi/wp/workshop-onderzoek-naar-ondernemerschap/
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Stichting SAMStichting SAM 

Binnen het werkgeversnetwerk SAM worden er op ver-

schillende wijzen successen geboekt. Tijdens het matchen 

op de fysieke netwerkbijeenkomsten, via de Linkedin groep 

van SAM, klik hier. Maar zeker ook via de Sam Regiopool. 

De SAM Regiopool ondersteunt actief de matching van me-

dewerkers binnen verschillende sectoren. De aangesloten 

werkgevers krijgen de mogelijkheid om vacatures, tijdelijke 

klussen, werkervaringsplaatsen en kandidaten in te brengen. 

Medewerkers kunnen zich inschrijven ter verbetering van hun 

loopbaanperspectief. Zo ontstaat de SAM Regiopool. Doe 

ook mee, het mag en het vergoot de kans op goed personeel 

of op een nieuwe carrière! 

De SAM Regiopool, klik hier, staat inmiddels 2 jaren en de 

pool werkt! Met regelmaat worden matchen gemaakt. Dit is te 

danken aan de technische ondersteuning van RegioEffect die 

tevens als werkgever aan het werkgeversnetwerk SAM parti-

cipeert. 

RegioEffect maakt geregeld matches waar. Een greep uit de 

successen die zij waarmaken: 

 Financieel adviseur van een Brabantse gemeente ge-

plaatst op een tijdelijke opdracht bij een Gelderse gemeen-

te  

 Een oud-medewerker van wie zijn tijdelijk publiek dienstver-

band was afgelopen geplaatst op een opdracht van schuld-

hulpverlener  

 Een WMO-consulent voor wie het erg belangrijk was om 

even afstand te nemen van eigen organisatie geplaatst op 

een tijdelijke opdracht binnen een andere gemeente  

 Medewerker Burgerzaken geplaatst op een opdracht van 

Senior Medewerker Burgerzaken  

 Een boventallige medewerker van de Kamer van Koophan-

del geplaatst op een tijdelijke opdracht bij een Brabantse 

gemeente  

 Een oud-medewerker van een Limburgse gemeente via 

een projectaanstelling laten instromen bij een Limburgs 

waterschap  

 Manager van een zorginstelling geplaatst op een tijdelijk 

beleidsmatig huisvestingsproject bij één van de GGD-en. 

De Stichting SAM is trots op de successen die er geboekt 

worden en roept andere werkgevers op om vooral ook mee te 

doen. Samen kunnen we nog meer bereiken. 

Werkgevers inWerkgevers in  
LIMBURG, BRABANT & GELDERLAND: LIMBURG, BRABANT & GELDERLAND:   

doe ook doe ook meemee  met de SAM Regiopool !met de SAM Regiopool !  

Laat die kans op collegiale uitwisseling niet aan jouw Laat die kans op collegiale uitwisseling niet aan jouw 

organisatie voorbij gaan: triple win !organisatie voorbij gaan: triple win !  

https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=2335792&trk=anet_ug_hm
http://www.samregiopool.nl
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Waar een discussie op Linkedin al niet toe kan leiden. In 
deze discussie, over hoe iemand zich zou moeten / mogen 
opstellen om een baan te vinden, mengde zich ook Edith 
van Dijk, gemeenteraadslid in Eindhoven. 
 
Edith wilde graag eens kennis maken met het werkgevers-
netwerk SAM omdat in dit netwerk ook medewerkers en 
vacatures besproken worden. Zelfs tijdens de netwerkbij-
eenkomst leidt dit tot een match. Reden om haar als gast 
uit te nodigen.  
 
Edit van Dijk vond het een mooie en vooral constructieve 
bijeenkomst en ze wil dan ook graag een quote afgeven in 
dit magazine: “SAM Netwerk voor mobiliteit onder uw 
werknemers. Een netwerk dat werkt!” 
 
Edith, dankjewel, we vinden het erg goed dat ook politici 
zich bewust zijn wat bestuurlijke organen doen om 
‘beweging’ onder de medewerkers te creëren en hoe het 
bij een werkgeversnetwerk zoals het SAM reilt en zeilt. 
 
We rekenen op je steun vanuit de gemeenteraad bij eve-
nementen zoals de Loopbaan4daagse / arbeidsmarkt-
dag die we in april 2015 willen organiseren. 

Stichting SAMStichting SAM 

Stichting SAMStichting SAM 

Brengt uw boekhouding op orde! 
Advisering 

Jaarrekening 

Salarisadministratie 

Aangiftes Omzetbelasting 

Aangiftes Inkomstenbelasting 

Voor Midden & Klein Bedrijf 

ZZP-ers & Startende Ondernemers 

Wij werken met een vast abonnementsbedrag 

U weet precies waar u aan toe bent, dus geen 

onverwachte of onduidelijke rekeningen 

Neem vrijblijvend contact met ons op 

Stichting SAM wordt mede mogelijk gemaakt door INTERINO 

REDACTIE: 
 
Skype adres: sam.netwerk 
Twitter: sam_netwerk 
 
T: 040 - 256 60 66 
E: redactie@samzon.mobi 
 

© Copyright 
 
 

Volg ons nu ook op  

Elisabeth-TweeSteden beroepentoer 

In de week van 24 november tot en met dinsdag 2 

december kan men in de avonduren een kijkje ne-

men in de praktijk bij tien verschillende beroe-

pen.  Men richt zich vooral op havo en vwo scholie-

ren, maar ook andere geïnteresseerden (vanuit het 

SAM netwerk) zijn van harte welkom. 

Voor meer info, klik hier 

Edith van Dijk, Eindhoven’s raadslid, bezoekt Edith van Dijk, Eindhoven’s raadslid, bezoekt 

het werkgeversnetwerk SAMhet werkgeversnetwerk SAM  

Ton Schoo (Margolin) in gesprek met  

Edith van Dijk (raadslid Eindhoven) 

We doen 
‘t SAMen in de

 regio !

We doen 
‘t SAMen in de

 regio !

We doen 
‘t SAMen in de

 regio !   

Wil jouw organisatie meedoen of SPONSOR 

worden? Neem gerust contact met ons op: 

info@samzon.mobi 

https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=2335792&trk=anet_ug_hm
mailto:info@interino.nl?subject=graag%20info%20n.a..v.%20Sam%20Bulletin
http://www.interino.nl/
mailto:redactie@samzon.mobi
https://www.facebook.com/groups/275785782480189/
http://www.samzon.mobi/wp/beroepentoer-ziekenhuizen/
mailto:info@samzon.mobi?subject=Mijn%20organisatie%20wil%20sponsor%20worden
https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=2335792

