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In 2014 heeft de Stichting SAM een oproep gedaan 

bij de aangesloten werkgevers om medewerkers te 

nomineren voor de SAM Netwerk Award. Een 

medewerker waarvan de werkgever vindt dat die 

openlijk gewaardeerd mag worden voor de pro-

activiteit die deze persoon tentoonspreidt. Iemand 

waarvan de werkgever vindt dat die opvalt boven 

andere ‘banenzoekers’. Iemand die als goed voor-

beeld kan dienen om arbeidsmobiliteit als iets posi-

tiefs te promoten en die daarom alleen al in het 

zonnetje gezet mag worden. 

Vanuit de gemeente Uden werd Arnoud van Dijke 

genomineerd die tevens als eerste de Award in 

ontvangst mocht nemen. Claus van Heesch, afde-

lingsdirecteur van Arnoud, vond het zo bijzonder 

dat dat hij het artikel meteen op het intranet van de 

gemeente Uden heeft laten plaatsen. Arnoud: “ik 

heb van een vele collega's leuke reacties en felici-
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taties ontvangen, en ik voel me erg 

vereerd.” 

Arnoud, jij bent zo optimistisch 

en opgewekt! Met alles wat jij 

hebt meegemaakt is dat toch 

heel bijzonder! Iedereen vindt 

jou aardig. Hoe komt het dat ie-

dereen zich fijn gaat voelen als 

ze met jou samenwerken? 

“Ik denk dat mensen graag met mij 

samenwerken omdat ik samen met 

hen een goed resultaat wil neerzet-

ten. Ik vind het belangrijk om sa-

men iets te bereiken en ga niet 

voor mijn eigen "scoringskansen". 

Het groepsresultaat is belangrijk.” 

“Daarnaast heb ik geen "verborgen 

agenda", collega's weten bij mij 

waar ze aan toe zijn.” 

“En ik hoop dat mijn positieve le-

vensinstelling er ook aan bij draagt 

dat mensen graag met mij samen-

werken.” 

Als je morgen niet meer voor 

geld zou hoeven te werken, wat 

zou je dan het liefste willen 

doen? In welke functie en waar 

zie je die wensen het best neer-

gelegd? 

“Als ik niet voor het geld zou hoe-

ven te werken, dan zou ik me het 

liefst willen inzetten voor organisa-

ties als het Ronald McDonald Kin-

ArnoudArnoud  van Dijkevan Dijke  
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Arnoud: Arnoud: Arnoud: “Ik wil iedereen aanraden de kans met beide 

handen aan te grijpen als je bij SAM mag pitchen”  

derfonds, de Cliniclowns, de Make-A-Wish Foundation 

en bijvoorbeeld De Vrienden van het ziekenhuis Bern-

hoven in Uden. Om dan actief te zijn in de P&R en 

sponsorwerving voor deze organisaties.” 

“We merken dat deze organisaties zoveel goeds én 

leuks doen voor kinderen als onze zoon Jelle, die ern-

stig meervoudig gehandicapt is. En deze organisaties 

zijn afhankelijk van giften en sponsoring. Ik denk dat ik 

juist als "papa" bij sponsoren goed voor het voetlicht 

kan brengen hoe belangrijk deze organisaties zijn. 

Angèle, mijn vrouw, en ik zijn een aantal malen betrok-

ken geweest bij sponsoracties voor Ronald McDonald 

Kindervallei (Valkenburg) en bij Bernhoven, omdat Jelle 

"het gezicht" mocht zijn van die acties. Mijn hart gaat 

daar dan sneller van kloppen!” 

Je hebt in het werkgeversnetwerk SAM een prachti-

ge pitch gehouden. (Klik hier om de pitch te lezen) 

Kort en toch helder en begrijpelijk. Je hebt aange-

kondigd om verschillende HR professionals nader 

aan te spreken voor een netwerkgesprek. Ben je 

daarmee begonnen? Hoe verloopt dit? 

“Ik heb na de bijeenkomst van het werkgeversnetwerk 

SAM in Uden contact gehad met een aantal HR-

professionals. Die zijn vooral gericht op het mee kun-

nen kijken in hun organisatie.” 

“Op de bijeenkomst in Uden heb ik ook gesproken met 

Myriam de Roo. Bij Myriam (Trivalent) heb ik de training 

"Social Media Dag" gevolgd. Dit is een heel interessan-

te dag met veel bruikbare ideeën en tips voor het ge-

bruik van Linkedin, Facebook en Twitter. 

Ook dergelijke activiteiten komen voort uit de SAM Net-

werk bijeenkomst en dat is ongelooflijk stimulerend 

voor werkzoekenden.” 

Bij het SAM netwerk zijn heel wat organisaties aan-

gesloten. Als je er 3 zou mogen uitkiezen om nader 

mee kennis te maken en te verkennen wat die orga-

nisaties voor jou zouden kunnen beteken, welke 

zijn dat dan en waarom? 

“TU Eindhoven, omdat ik zeer benieuwd ben hoe de 

facilitaire gang van zaken is geregeld in zo'n grote on-

derwijsorganisatie met vele locaties.” 

“Royal Agio Cigars, omdat ik nog nooit een kijkje in de 

keuken van een commercieel bedrijf heb genomen. “ 

“Gemeente Eindhoven, omdat ik vooral benieuwd ben 

hoe het "gastheerschap" wordt ingevuld bij bijeenkom-

sten, huwelijken en dergelijke.” 

[Toelichting redactie: natuurlijk worden deze organi-

saties door de Stichting SAM benaderd om een bijdra-

ge te leveren aan de zoektocht van Arnoud]  

Wat is jouw ervaring om voor een grote groep te 

pitchen? Zou je het anderen aanraden? 

“Ik vind het fijn om mezelf voor een groep te mogen 

presenteren. Ik denk namelijk dat een pitch meer indruk 

achterlaat dan enkel een "zoekprofiel" op een site 

plaatsen.” 

“En ik vind het ook leuk om te doen! Het gaat mij goed 

af om mijn verhaal voor een groep te doen, ik sta er 

met vertrouwen. Als kind op de basisschool vond ik het 

al leuk om spreekbeurten te houden!” 

“Ik wil iedereen aanraden de kans met beide handen 

aan te grijpen als je bij SAM mag pitchen. Ik ben me er 

wel van bewust dat het niet iedereen even gemakkelijk 

af gaat of dat men niet goed weet "wat" te vertellen 

over zichzelf.” 

Wie helpt Arnoud?Wie helpt Arnoud?Wie helpt Arnoud?   
Lees hier zijn prachtige pitch 

Jouw organisatie laat de kans 

op zo’n prachtig mooi mens 

toch zeker niet schieten! 

 

Klik hier om contact te leggen 

http://www.samzon.mobi/SAM/pitch_arnoud%20van%20dijke.pdf
mailto:sjaak.verweij@samzon.mobi?subject=Wij%20willen%20Arnoud%20van%20Dijke%20verder%20helpen
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Die vraag stelde ik mij rond 

afgelopen kerst. Ik realiseerde 

me dat ik inmiddels al 5 jaar lang 

geen vakantie heb genomen. 

Een vakantie zoals velen die 

kennen. Een periode van niet 

werken, niets doen, aan het 

strand liggen, reizen of wat dan 

ook met als doel je te ontspan-

nen. 

Ik was zó lekker bezig tot aan de 

kerst en toch stelde ik mij die 

vraag. Ik schrok ervan want ik 

noemde het ‘werk’. Ik werk mijn 

hele leven al hard en noemde 

dat nooit ‘werk’. Ik heb altijd hob-

by’s gehad waarvoor ik betaald 

kreeg, zo noemde ik het altijd. 

En de uitoefening van die hob-

by’s doe ik van nature met pas-

sie. Vol overgave, bevlogenheid 

en vanuit een flinke portie ideo-

logie t.a.v. ‘t Algemeen Belang. 

Waar had ik deze keer dan last 

van? De overpeinzing heeft ze-

ker zijn vruchten afgeworpen. Ik 

wil graag veel en snel! Lekker 

meters maken, pragmatisch zijn 

en toewerken naar synergie! 

Goed doen voor mensen en or-

ganisaties! 

Alles staat stil 

En ik realiseerde mij dat ik over 

2014 iedere keer in periodes dat 

Nederland met vakantie ging, 

voelde dat ‘alles’ letterlijk stil 

staat. We hebben nauwelijks de 

herfstvakantie gehad en we 

gaan alweer het kerstreces tege-

moet. We starten het nieuwe 

jaar met verve en elan op en de 

Carnaval met de voorjaarsva-

kantie komt er snel weer aan. 

Wat is het verschil met enkele 

jaren geleden, want zó intensief 

heb ik dit nog niet beleefd? Ook 

daarover hebben we binnen het 

bestuur van de Stichting SAM 

flink zitten ‘bomen’, weliswaar 

met een heerlijk glas Italiaanse 

wijn. Wij neigen om als reden 

aan te geven, de drukte! Meer 

werk moet verricht worden met 

minder mensen. En als deze 

mensen dan met ‘pauze’ gaan, 

staat er eerder een onderdeel 

van een organisatie stil. Mogelij-

kerwijs dit punt gerelateerd aan 

het feit dat de wereld ‘sneller’ 

draait en de ontwikkelingen zich 

met rasse schreden opvolgen 

maakt dat ik er meer ‘last’ van 

heb? Of is het een tekort aan 

bevlogenheid aan de zijde van 

de contacten omdat ze het wel-

licht te druk hebben met de 

waan van alle dag? 

Netwerker 

Als netwerker leef ik voor de 

contacten, de interacties met 

professionals en organisaties, 

wil ik doelmatig goede verbindin-

gen leggen en afspraken maken 

die een bijdrage leveren aan de 

vitaliteit van de arbeidsmarkt. 

Mijn ideologie en passie kan ik 

niet in toom houden, echter over 

2015 heb ik mij wel als doel ge-

steld om gedurende de Neder-

landse pauzes mij meer tijd te 

vergunnen voor andere hobby’s. 

Het zullen geen vakanties wor-

den zoals velen die beleven, 

liggend aan één of ander zonnig 

strand. Mijn ervaringen bij het 

netwerken ga ik vaker ‘neer-

leggen’ in leerzame optekenin-

gen voor anderen. Via de ver-

schillende magazines die wij 

uitgeven en middels blogs op de 

diverse websites die wij hebben 

voor onze verschillende 

‘hobby’s’, zoals SAM Internatio-

nal en het digi magazine over 

Noord Italië, il Tramonto. 

In zoverre vond ik energie in het 

geweldige reisverhaal van 

Joyce van Someren Brand, 

ook onze heldin. 

Ik heb de doelen hernieuwd in 

kaart gebracht en de piketpaal-

tjes voor onze ‘reis’ ten aanzien 

van onze hobby’s uitgezet! Lees 

zeker het sprankelende verhaal 

van Joyce vanaf pagina 37, klik 

hier. 

Onze hobby’s hebben altijd raakvlakken met 

de arbeidsmarkt en of het gaat om Neder-

land, Duitsland, Oostenrijk of Italië. En de 

arbeidsmarkt, die mag zeker volatiel ge-

noemd worden. 

Helaas kregen we na wat hoopgevende 

maanden binnen de Nederlandse toch weer 

een negatieve berichtgeving over december: 

de werkloosheid is gestegen. 

Wij geven regelmatig, als extra service van-

uit de Stichting SAM (samenwerken), een 

vacaturemail uit en inderdaad troffen wij in 

december beduidend weinig vacatures aan 

over deze ‘feestmaand’. Met 8,3% ‘draait’ 

Nederland altijd nog beter dan bijvoorbeeld 

Italië met 12,9% (43% werkloosheid onder 

jongeren). 

Ik blijf dan ook vol goede moed over 2015. 

Inmiddels zijn er deze maand weer verschil-

lende vacatures bij ons gemeld, diverse 

werkervaringsplaatsen worden er aangebo-

den en er zijn binnen de SAM Regiopool de 

eerste matches van dit nieuwe jaar te mel-

den. De motor draait weer en dat geeft mij 

hoop op nog meer mooie ontwikkelingen 

over dit nieuwe jaar. 

Als voorzitter van het mooie werkgeversnet-

werk SAM wens ik iedereen een heerlijk jaar 

toe. Kijk naar de positieve en mooie elemen-

ten en tracht vanuit passie goed te doen. 

Voor je collega’s en je organisatie waarvoor 

je werkt. 

Het is goed om te netwerken zowel voor je-

zelf als voor iedereen om je heen! 

En je weet het: netwerken is net werken!!! 

Waarom werk ik toch zo hard?Waarom werk ik toch zo hard?  
Ad Smets, hoofdredacteur 

http://www.iltramonto.eu
http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/43188419
http://www.samregiopool.nl
https://www.linkedin.com/in/adsmets
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Is het moeilijk om als private 

onderneming een maatschap-

pelijke missie te hebben?  

Het IMK – Instituut voor het Mid-

den- en Kleinbedrijf – vervult al 

sinds de vijftiger jaren een maat-

schappelijke opdracht, te weten 

het begeleiden van startende 

ondernemers en het bieden van 

acute hulp aan gevestigde on-

dernemers, die in zwaar weer 

zitten. In beide gevallen gaat het 

ons om het borgen van de duur-

zame financiële zelfstandigheid 

van de ondernemer. In het begin 

deden we dat als stichting, geli-

eerd aan de Kamers van Koop-

handel en aan het Ministerie van 

Economische Zaken. In de ne-

gentiger jaren is het IMK in een 

zogenaamde privaatrechtelijke 

structuur geplaatst om meer 

scherpte in de dienstverlening te 

krijgen en om ervoor te zorgen 

dat opdrachtgevers de keuze 

hadden om ook met andere par-

tijen samen te werken. Onze 

maatschappelijke opdracht is er 

nooit door veranderd en het is 

onverminderd de drijfveer voor 

alle medewerkers van het IMK. 

De aandelen van onze organisa-

tie zijn voor een belangrijk deel 

in handen van provincies en in 

onze governance structuur wordt 

de organisatie bestuurd alsof 

IMK een publieke organisatie is.  

De scheiding tussen private en 

niet-private organisaties is 

steeds vaker gekunsteld. Private 

organisaties zijn steeds vaker 

ondernemingen, die werken vol-

gens normale marktprincipes, 

maar die maatschappelijke im-

pact centraal in hun missie en 

uitvoering hebben. Net zo goed 

hebben veel stichtingen achter 

hun façade een commercieel 

verdienmodel. Al enige tijd wordt 

er gepleit voor een juridische 

structuur, waarin zogenaamde 

social enterprises de erkenning 

van hun maatschappelijke op-

dracht krijgen. Het IMK zal zeker 

voor een dergelijke structuur in 

aanmerking komen. 

Onze arbeidsmarkt ontwikkelt 

zich meer tot een ‘collectief’ 

van zzp’ers, de arbeidscon-

tractanten behoren straks tot 

een uitstervend ras, aldus pro-

fessoren. Welke rol wil/kan 

IMK in de huidige ontwikke-

ling van de flexibilisering van 

de arbeidsmarkt spelen?  

Wij achten het van groot belang 

om in de grote groep van 

800.000 zelfstandigen een on-

derscheid te maken tussen zelf-

standige werknemers, zelfstan-

dige projectprofessionals en overige zelf-

standige ondernemers.  

De groep ‘overige zelfstandige onderne-

mers’ betreft ‘echte’ ondernemingen met 

een product/dienstenpallet (bv kapsalon). 

Deze groep kent het grootste potentieel 

t.a.v. het creëren van werkgelegenheid of 

andere vormen van groei.  

De groep ‘zelfstandige projectprofessio-

nals’ is belangrijk voor de ontwikkeling en 

concurrentiekracht van hele sectoren (bv 

creatieve industrie) door de flexibele aan-

bodstructuur in die sector. Deze nieuwe or-

dening zorgt ook voor een innovatieve cul-

tuur in de hele sector. De plek van de zelf-

standige professional op de arbeidsmarkt 

vereist competenties t.a.v. ondernemend-

heid. Daarbij moet vooral gedacht worden 

aan competenties rond het genereren van 

onderscheidend vermogen en het acquire-

ren van opdrachten.  

De groep ‘zelfstandige werknemers’ (naar 

schatting zo’n 300.000 mensen) draagt op 

microniveau bij aan de concurrentiekracht 

van Nederland, maar kent ook serieuze na-

delen voor de betreffende zelfstandigen. Het 

IMK zou het verwelkomen wanneer er voor 

deze groep een aparte status wordt gedefi-

nieerd met meer (verplichte) collectiviteit en 

sociale zekerheid. Zelfstandige werknemers 

zouden niet behandeld moeten worden als 

ondernemers (o.a. fiscaal) en er is veel ruim-

te om de regelingen rond deze vorm van 

zelfstandigheid fors te vereenvoudigen. 

Wanneer is voor IMK het begrip 

‘ondernemerschap’ voldoende volwassen 

voor de politiek? 

Wij hebben regelmatig vastgesteld dat on-

dernemerschap nog geen volwassen politiek 

onderwerp is. Politici bedienen zich overwe-

gend van one-liners, waarin nuances ver te 

zoeken zijn. En dat terwijl het algemeen be-

sef er is dat economische groei en werkgele-

genheid juist vanuit het MKB zal moeten 

komen. Wij verwachten dat het onderwerp 

de komende jaren hoger op de agenda 

komt, dat de portefeuille ‘ondernemerschap’ 

hoger op de kieslijsten zal worden belegd, 

dat de zelfstandige ondernemers als een 

belangrijke electorale groep zal worden ge-

zien. En pas dan zullen de nuances in het 

 

 

Behoren arbeidscontracten tot het uitstervend ras? 

Han Dieperink, algemeen directeur IMK: 
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debat ingebracht worden en zul-

len de discussies en besluiten in kwali-

teit winnen. De eerste stappen zijn ge-

zet, maar het zal zeker nog tien jaar du-

ren, voordat er sprake is van een 

‘volwassen’ benadering van het thema 

ondernemerschap. 

Vinden jullie dat loopbaan-adviseurs 

voldoende oog hebben voor onderne-

merschap als loopbaanoptie? 

Ondernemerschap biedt de meest posi-

tieve vorm van mobiliteit, dat zeggen 

alle onderzoeken op dit terrein, en dat 

heeft zeker te maken met het feit dat 

ondernemerschap de intrinsieke motiva-

tie van de kandidaat diept raakt. We 

herkennen bij kandidaten het moment 

gedurende de oriëntatiefase, waarop de 

dwang van “ik moet veranderen” naar de 

drang van “Ja, dit wil ik het liefst van 

alles” gaat. Die ‘van dwang naar drang’ 

sprong maakt ons werk zo mooi. 

Loopbaanadviseurs zouden veel van 

hun kandidaten de gunst van hun leven 

kunnen bewijzen, indien zij die een ori-

ëntatie op ondernemerschap gunnen. 

En het moet toch voor een loopbaanad-

viseur ook een groot plezier zijn om een 

kandidaat later als geslaagd onderne-

mer te ontmoeten, lijkt me. 

Dank aan Han Dieperink, algemeen 

directeur IMK en al vele jaren trouwe 

partner van de Stichting SAM. 

De Stichting SAM heeft in november 2012 een samenwerkingsconve-

nant met het IMK afgesloten (links Sjaak Verweij en rechts Han Diepe-

rink). De samenwerking met het IMK (Instituut voor het Midden- en 

Kleinbedrijf) vergroot kansen op de arbeidsmarkt. Het bestuur van de 

Stichting SAM streeft vanuit haar missie en visie naar een brede inter-

sectorale samenwerking ten behoeve van een vitale regionale arbeids-

markt. Samenwerking met het IMK legt een basisverbinding tussen de 

werkgevers, die zich verbonden hebben in het SAM Netwerk, en de 

enorme grote groep MKB-ers. Zodra de economie gaat aantrekken zul-

len er meer kansen voor medewerkers gaan bestaan in deze sector. 

Alleen al daarom is het goed om een samenwerking te bewerkstelligen 

tussen verschillende sectoren. Het IMK verzorgt in samenwerking 

met de Stichting SAM de workshop ‘Onderzoek naar Ondernemer-

schap’ klik hier voor meer info 

De ‘van dwang naar drang’ sprong 

hier 

http://www.samzon.mobi/wp/workshop-onderzoek-naar-ondernemerschap/
http://www.samzon.mobi/SAM/PMML_Mondhygi%C3%ABnist.pdf
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In deze tijd van reorganisaties en 

ontslagen kan het zo maar gebeu-

ren dat je op een dag te horen 

krijgt dat je boventallig bent en dat 

je baan ophoudt te bestaan. Voor 

veel mensen een ingrijpende ge-

beurtenis. Het vooruitzicht op enig 

moment zonder werk (en inkomen) 

te zitten, kan een hoop onzeker-

heid, vragen en emoties met zich 

meebrengen. Met onderstaande 

tips willen we je voorbereiden en 

helpen om met je baanverlies om 

te gaan en vol energie op zoek te 

gaan naar die nieuwe baan.  

 

Niet panikeren 

De wereld stopt niet met draaien als 

je even geen werk hebt. Weersta de 

verleiding om direct en in het wilde 

weg te gaan solliciteren of om de 

eerste de beste job te aanvaarden. 

Het is beter om deze situatie van 

geen werk hebben even te laten be-

zinken, zodat je je wat later goed 

voorbereid terug op de arbeidsmarkt 

kunt begeven. 

 

Leer van je fouten 

Je kunt van je fouten leren maar dat 

betekent niet dat je ze als loodzware 

last voor de rest van je leven moet 

meeslepen. Zoek de positieve kanten 

van je situatie en ga na wat de les-

sen zijn die je erin terugvindt. 

 

Ontdek waar je goed in bent 

Maak een lijstje van je successen en 

sterke punten. Zorg ervoor dat ze de 

uitvalsbasis vormen voor je toekomst-

plannen. Denk bijvoorbeeld eens na 

over in welke banen en werkgebie-

den jouw kwaliteiten goed tot hun 

recht komen. 

 

Sta even stil 

Gebruik de gelegenheid om jezelf en 

je capaciteiten te evalueren en om te 

bepalen waar je op professioneel vlak 

naartoe wilt. Misschien is dit wel een 

gelegenheid om je te heroriënteren of 

om nieuwe mogelijkheden te verken-

nen? 

 

Concentreer je op opbouwende 

acties 

Ga eens praten met mensen die wer-

ken in de gebieden of bedrijven waar 

jij graag zou willen werken. Onder-

zoek of jouw kwaliteiten daar inder-

daad goed op hun plek zouden zijn. 

Maak ook tijd vrij om even niets te 

doen of niets te hoeven. Kom in be-

weging en wees fysiek bezig door 

bijvoorbeeld te gaan sporten, buiten 

te wandelen of de tuin in te duiken. 

De fysieke inspanning zal je afleiding 

geven en brengt je geest tot rust. 

 

Vraag jezelf af: ‘wat zou het leuk 

kunnen maken?’ 

Tja, als we onszelf eens vaker deze 

vraag zouden stellen… wat een 

mooie wereld zou het dan worden. 

Laat allerlei ideeën naar boven ko-

men die jouw situatie plezieriger kun-

nen maken. Kies er vervolgens een 

Boventallig, en wat nu? 
Tips van Myriam de Roo, TrivalentTips van Myriam de Roo, Trivalent  

paar uit en probeer ze eens toe te 

passen. 

 

Zet een muziekje op 

Kies je favoriete liedje en kom in de 

stemming van dat liedje. Zet het aan 

op je mediaspeler of speel het af in je 

hoofd. Pas dan de stemming van het 

liedje toe op jouw kijk naar de situa-

tie. Je kunt dan misschien de stem-

ming van "What a wonderful World" 

toepassen op de relatie met je werk-

gever. Of je favoriete jazznummer 

kan je in de juiste stemming brengen 

voor het schrijven van een sollicitatie-

brief. Hoe anders voelt het nu? 

 

Reis door de tijd 

Stel je voor dat je een bezoek brengt 

aan een geslaagde, oudere versie 

van jezelf. Een versie die al voorbij 

deze situatie is, 15 of 20 jaar verder. 

Vraag je oudere ik hoe die met de 

situatie is omgegaan. Wat was er 

echt belangrijk? Welk advies kan hij 

of zij jou geven? 

Blijf op de hoogte 

Je (aanstaande) ontslag brengt waar-

schijnlijk een onverwachte zee van 

vrije tijd met zich mee. Dit is het idea-

le moment om jezelf bij te scholen, de 

boeken of tijdschriften te lezen waar 

je voordien geen tijd voor had of oude 

bekenden weer eens op te zoeken. 

Bezoek beurzen, bijeenkomsten en 

netwerkavonden en ontdek nieuwe 

werelden. 

Belangrijk is om in ieder geval de 

aandacht weer op jezelf te vestigen. 

Stel jezelf eens de volgende vragen:  

Wat heb je nodig om op jezelf te let-

ten? Wat heb je nodig om niet gek te 

worden, om integer te handelen en 

om gelukkig te zijn? Let op jouw be-

hoeften en zie hoe anders je met de 

situatie om zult gaan. Dit helpt je 

waarschijnlijk om jouw situatie in het 

juiste perspectief te plaatsen. 

Myriam de Roo (Trivalent) 
is lid van de redactiecommissie 

en heeft samen met de 

Stichting SAM 

een nieuwe workshop ontwikkeld: 

Personal Branding: 
“Met succes de arbeidsmarkt op” 

Voor meer informatie, klik hier 

 

http://www.samzon.mobi/SAM/WorkshopPersonalBranding.pdf
http://www.linkedin.com/in/myriamderoo
https://www.facebook.com/TrivalentNL
https://twitter.com/MyriamdeRoo
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         Digi Magazine SAM: KENNISDELING 

Stichting SAMStichting SAM 

Klik hier om de editie te lezen: 

 En zo loop je een dagje mee bij Philips, bijdrage Ingeborg Stavast 

 Hoofd P&O CBS, Ilonka Sinkeldam, over de Generatie ‘Z’ 

 Mentale Veerkracht, de teaser in het SAM Netwerk, door Margolin 

 SAM Magazine: kennisdeling is ook doelstelling 

 Foto’s SAM Netwerkbijeenkomst bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

 Kan een organisatie de aankomende Generatie ‘Z’ wel aan? Hoofdredactioneel stuk 

 SAM Regiopool laatste successen in matchen 

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 november te gast bij 

de gemeente Uden. 

Binnenkort kun je het verslag 

lezen en de foto’s bekijken op 

onze website. 

http://www.samzon.mobi/SAM/SAM_Magazine_editie28.pdf
http://www.samzon.mobi/SAM/SAM_Magazine_editie28.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/
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2015 is inmiddels weer 1 maand oud en er hebben zich al heel wat nieuwsfeiten voorgedaan. In de grote bo-

ze wereld doch ook binnen de ‘kaders’ van het SAM Netwerk dat aan zijn 9de jaar is gestart. 

In deze 9 jaar hebben wij erg veel mensen leren kennen, zoals de contactpersonen van de vele aangesloten werkge-

vers. Leuke en leerzame contacten. Waardevolle en warme relaties hebben we weten op te bouwen die zelfs leiden 

tot duurzame vriendschappen. Wat wij wel merken is dat de wisselingen in contactpersonen zich sneller opvolgen 

dan enkele jaren geleden. Dit zal zeker met de veranderingen op de arbeidsmarkt samenhangen. 

Wat wij ook zien is dat onze contactpersonen meer in de pers komen dan 9 jaar geleden. Wij juichen dit bijzonder 

toe. Als Stichting SAM hebben wij ook als doelstelling om kennis te delen. Door over je beroep, je passie in je 

werk te praten en te publiceren, werk je mee aan kennisdeling. Puik! 

Reden om in deze editie van het SAM Magazine een paar nieuwsfeiten rondom onze contactpersonen te delen. 

De contactpersonen van het SAM Netwerk in de PERSDe contactpersonen van het SAM Netwerk in de PERSDe contactpersonen van het SAM Netwerk in de PERS   

Onze heldinnen, onze voorbeeldenOnze heldinnen, onze voorbeelden  

Stichting SAMStichting SAM 

Stichting SAMStichting SAM 

. 

 Joyce van Someren Brand 

maakt de switch van de gemeente Leudal naar de gemeente Weert. 

Zij wordt in Weert Teamleider HRM. Wij feliciteren Joyce met deze 

geweldige stap in haar carrière. Bovendien hebben wij het heugelijke 

besluit vernomen dat de gemeente Weert zich aanmeldt als nieuwe 

deelnemer aan het werkgeversnetwerk SAM. Wij kunnen nu al met 

zekerheid zeggen dat dit een pro-actief en warm contact gaat wor-

den. 

Joyce was bovendien actief in het nieuws. Deze maand is een ' reis-

gids' verschenen: “De Reis van de Heldin”. In haar verhaal (hoofdstuk 

7, vanaf pagina 37) doet zij tevens een 'ode' aan SAM: “Vorig jaar 

kreeg ik een SAM-compliment. Een soort Award voor mijn inzet op 

het gebied van de arbeidsmarkt. Dat was toch wel een van mijn 

grootste professionele prestaties.” 

Dit vinden wij natuurlijk geweldig. Wij hebben het verhaal van Joyce 

met belangstelling gelezen. Klik hier om naar het verhaal van Joyce 

te gaan. De fantastische foto’s maken het een juweeltje van een edi-

torial. Waardering aan de makers van dit blad. 

Miranda Theuwis 

is Adviseur Jobcenter WML en heeft 

meegewerkt aan een editorial in P&O 

Actueel, de rubriek ‘3 vragen’. Zij 

behandelt kort de inspanningen van 

WML om de medewerkers fit for the 

job te houden. 

Keigaaf om Miranda in dit landelijk 

blad te zien schitteren en onze wel-

gemeende complimenten. 

Klik hier door naar het artikel 

http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/43188419
http://www.samzon.mobi/SAM/Miranda%20Theuwis%20PenOactueel_SAM%20Netwerk.pdf
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Vervolg: de heldinnen van SAMVervolg: de heldinnen van SAM  
Stichting SAMStichting SAM 

Stichting SAMStichting SAM 

 

 

Marie van Hout - Pijper 
heeft een paar maanden geleden de overstap gemaakt van Royal 

Agio Cigars naar Cordstrap waar zij nu als HR Manager Europe 

haar carrière voortzet. 

Marie startte haar carrière bij Ikea, als HR Adviseur. Ze vervolgde 

haar loopbaan als HR Manager bij Royal Agio Cigars en ATD Ma-

chinery. Marie noemen wij, vanuit onze HR ervaringen, een echte 

‘high potential’. 

De contacten tussen Marie en het werkgeversnetwerk SAM blijven 

heel warm en we kunnen haar ‘loopbaanbewegingen’ dan ook ze-

ker via SAM blijven vervolgen. 

Isje Kuipers 

was een behoorlijk aantal jaren Mobiliteitsma-

nager bij het CBS en heeft in de vele jaren dat 

ze deelnemer aan het SAM Netwerk was een 

stevige band opgebouwd met de organisatoren 

van SAM. 

Ze was altijd bereid om te helpen en om over 

toekomstige ontwikkelingen te brainstormen en 

pilots mee op te starten. Haar hulp en inzet 

leidde tot haar benoeming tot SAM Ambassa-

deur tijdens de laatste netwerkbijeenkomst van 

2014.  

Isje gaan we zeker niet vergeten! Bij het aan-

vaarden van deze eretitelwant heeft zij volmon-

dig haar inzet en steun aan het werkgeversnet-

werk SAM toegezegd.  

Carina Verbunt 

is tijdens het laatste overleg van het werkgeversnetwerk SAM   

uitgeroepen tot SAM Ambassadeur. 

Carina leeft voor het welzijn van medewerkers en wil te gelij-

ker tijd het beste voor de organisatie. Zij ziet veel kansen en 

mogelijkheden bij het netwerken om beide doelen te dienen. 

Zij gelooft heilig in het belang van het netwerken en dat maakt 

ook dat de organisatoren van SAM zo’n steun in haar vinden. 

Carina zal als manager bij St. Anna Zorggroep het SAM Net-

werk zeker niet uit het oog verliezen. Zij blijft haar steun on-

voorwaardelijk geven aan ons motto: “we doen ’t samen in 

de regio”. 
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Stichting SAMStichting SAM 

Workshop ZKMWorkshop ZKM  
Kennismaking met Zelf Konfrontatie MethodeKennismaking met Zelf Konfrontatie MethodeKennismaking met Zelf Konfrontatie Methode   

Donderdag 27 november gaven Anne van 

Dinther en Mieke Wijdeveld, een interactie-

ve workshop rondom de ZelfKonfrontatie-

Methode, of anders gezegd: “ ZelfKennis-

Maken “, zoals gastheer Raph Giesen na-

mens het Ministerie van Defensie het 

noemde. 

Voorafgaand aan de workshop peilden Mie-

ke en Anne de verwachtingen van de deel-

nemers en hoorden zaken als: 

 Ik wil weten hoe en of ik het in mijn werk 

kan gebruiken; ik zoek namelijk een me-

thode die leidt tot zelfregie van onze me-

dewerkers; 

 Ik kom medewerkers tegen die niet weten 

wat ze willen; 

 Ik zie mensen die steeds van baan veran-

deren en op hetzelfde punt ergens anders 

weer de mist ingaan; 

 Ik wil ervaren of de methode iets voor 

mijzelf is omdat ik zoekende ben op mijn 

werk. 

Gedurende de workshop is vervolgens 

ingegaan op verschillende vragen: 

Wat is ZKM en hoe ziet de werkwijze eruit? 

Wat is de toegevoegde waarde van ZKM 

voor een persoon, team of een gehele orga-

nisatie. Maar zeker ook de vraag welke 

resultaten er met deze ZKM methode wor-

den bereikt. 

Wat is ZKM en hoe wordt er gewerkt: 

In een zelfonderzoek staat de dialoog cen-

traal, zowel van de cliënt met zichzelf als de 

dialoog met de begeleider van het onder-

zoek. De cliënt en de begeleider hebben 

een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie, 

waarbij de cliënt als zelfstandige mede-

onderzoeker optreedt. 

In een uitgebreid gesprek wordt het leven 

van de cliënt door zelfreflectie aan een 

grondig onderzoek onderworpen. Hierbij 

wordt gezocht naar kernervaringen uit zijn 

leven.  Daarna wordt de cliënt uitgenodigd 

om iedere ervaring te verbinden met een 

lijst van gevoelens. 

De persoonlijke betekenis van elke ervaring/

gebeurtenis wordt namelijk bepaald door de 

aard van de gevoelens die er onlosmakelijk 

mee verbonden zijn. De persoon is zich 

meestal niet bewust van de gevoelsmatige 

lading van een gebeurtenis, van een ge-

sprek of van een contact. 

De theorie gaat ervan uit dat ieder mens op 

zijn eigen manier betekenis geeft aan zich-

zelf, zijn omgeving en zijn leven. Daarbij 

spelen twee grondmotieven een belangrijke 

rol. 

Het Z-motief: 

Elke persoon is gericht op bevestiging van 

zichzelf, op zelfexpansie; hij wil zich onder-

scheiden van anderen (Z- motief).  

Het A-motief: 

Daarnaast leeft er bij ieder mens de wens 

naar verbondenheid met iets of iemand 

anders (A-motief).  

Beide motieven zijn in principe even belang-

rijk. Een mens wil zich onderscheiden van 

anderen, maar ook ergens bij horen. Hij wil 

zich onafhankelijk opstellen, maar daar-

naast ook verbonden zijn.  

In een vervolggesprek wordt de persoon in 

de gelegenheid gesteld zijn belangrijke 

levenservaringen te onderzoeken op onder-

liggende gevoelsmatige samenhang en 

betekenis. 

Patronen in het eigen handelen, thema’s in 

het levensverhaal komen hierdoor naar 

voren. Het verhaal ónder het verhaal wordt 

zichtbaar. Deze confrontatie met eigen vi-

sie, eigen handelen en de gevoelens daar-

bij, stimuleert de persoon tot zelfinzicht en 

tot een betere kijk op mogelijkheden tot 

verandering.  

Het zelfonderzoek helpt iemand zichzelf 

beter te leren kennen, het heft meer in ei-

gen hand te nemen, accenten actief en 

realistisch te verleggen. 

De workshop was zo opgebouwd dat de 

deelnemers een persoonlijke ‘ZKM’-

ervaring’ konden verkrijgen: 

De deelnemers hebben gevoelens ingevuld 

bij de vraag: ‘Hoe voel ik mij in het alge-

meen op mijn werk?’ Deze gevoelens heb-

ben ze vervolgens stuk voor stuk vergele-

ken met de gevoelens die ze ingevuld had-

den bij de vraag:’ Hoe zou ik mij willen voe-

len op mijn werk’. 

Op deze manier kan met de ZKM ook in 

teams worden gewerkt. Het team-

welbevinden kan zo in kaart gebracht wor-

den en vergeleken met het Ideale Teamwel-

bevinden. Op deze manier formuleert een 

team zelf waar ze aan gaat werken en hoe 

de teamleden daarop gaan reflecteren. 

Mieke Wijdeveld: “We kijken terug op een 

goede workshop met geïnteresseerde deel-

nemers.”  

Anne van Dinther: “Ik wil de lezer van dit 

artikel graag enkele opmerkingen van de 

deelnemers meegeven, aangezien dat een 

goed beeld geeft van de opgebouwde erva-

ringen” 

 Ieder mens zou deze workshop moeten 

beleven want het is een cadeautje voor 

jezelf. 

 Voor mij is nieuw dat er ook in teams mee 

gewerkt kan worden. 

 Ik denk dat het goed toepasbaar is. Mis-

schien kan deze workshop in het zakje 

met ‘benefits’? 

 Interessant; misschien iets voor mijn af-

deling? 

 Mooi dat het inzoomt op gevoelens en de 

discrepanties daarbij. 

 Het sterkt mij in het idee dat je moet blij-

ven investeren in mensen. 

Anne & Mieke: “we waarderen het erg om 

van de Stichting SAM deze mogelijkheid te 

hebben verkregen om ons ‘product’ onder de 

aandacht te brengen van de werkgevers van 

SAM. Natuurlijk zijn we graag bereid om 

vragen van geïnteresseerden nadere te be-

antwoorden? We komen graag op bezoek 

voor een vrijblijvend oriënterend gesprek!” 

Klik hier voor informatie 
en contact 

http://www.samzon.mobi/wp/sam-workshop-zkm-2/
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Meer en meer doen ZZP-ers een beroep op de Stichting SAM. Het zijn 
moeilijke tijden voor deze ondernemers en op het moment dat zij een klus 
hebben, vinden ze vaak weinig tijd om te netwerken en te acquireren, ter-
wijl dat eigenlijk wel zou moeten in het belang van de continuïteit. 
 
De laatste jaren komen echter steeds meer verzoeken bij SAM binnen van 
organisaties of wij ‘een goede professional kennen’ voor één of andere 
klus. Daarmee hebben wij al enkele ZZP-ers blij kunnen maken. 
 
Wij zien een taak om in 2015 de ZZP-er meer aan de Stichting SAM te bin-
den. Insteek is dat we er samen beter van worden en dat ‘brengen en ha-
len’ in verhouding staan. Ben jij geïnteresseerd, neem dan contact op met 
Sjaak Verweij, projectleider SAM.  

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 
www.interino.nl 

Stichting SAM wordt mede mogelijk gemaakt door INTERINO 

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

2.0002.000  
 

Website Stichting SAM: 

meer dan 2.000 bezoeken per 

maand, klik hier. 

ZZPZZP--ers werken samen met SAM ers werken samen met SAM   

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 

Er worden regelmatig matches bewerkstelligd via de SAM Regiopool. In de volgende editie worden de 

laatste resultaten nader beschreven. 

Doet jouw organisatie al mee met deze extra kans op beweging onder medewerkers? Klik hier! 

mailto:sjaak.verweij@samzon.mobi?subject=Graag%20wil%20ik%20overleg%20inzake%20samenwerken
mailto:info@interino.nl?subject=graag%20info%20n.a..v.%20Sam%20Bulletin
http://www.interino.nl
http://www.interino.nl/
http://www.interino.nl
mailto:redactie@samzon.mobi
https://www.facebook.com/groups/275785782480189/
http://www.samzon.mobi
mailto:info@samzon.mobi?subject=Mijn%20organisatie%20wil%20sponsor%20worden
https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=2335792
https://www.linkedin.com/in/sjaakverweij
http://www.samregiopool.nl

