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Rieky is door haar werkgever, Thebe, voorgedragen voor 

de SAM Netwerk Award. Die is haar toegekend tijdens 

een recente bijeenkomt van het werkgeversnetwerk SAM. 

Was het een verrassing om te zijn voorgedragen? 

Rieky: “Het was zeker een grote verrassing. Na 35 jaar 

werken valt het niet altijd mee om in de ziektewet te be-

landen. Mijn optimisme geeft mij de kracht om door te 

gaan. Dat ik een aantal dingen niet meer kan, weerhoudt 

me er niet van om te zoeken naar passend werk.” 

“Een administratieve functie zou erg goed bij me passen. 

Een zorg gerelateerde baan zou me passen als een goed 

zittend jasje. Ik ben een harde werker.” 

“Ik waardeer collega’s enorm en vind het heerlijk om in 

een groep samen te mogen werken en te zorgen voor 

goede resultaten.” 

Mijn re-integratie heeft mij veel gegeven: veel contacten 

en dan met name Myriam de Roo, waar ik erg veel van 

heb geleerd. Myriam is een goede coach die naar alle 

aspecten kijkt wat belangrijk is om werk te zoeken en te 

vinden.” 

 Rieky Caris krijgt de 
Tweede SAM Net-
werk Award 

 Ad Smets: “mijn net-
werktip: ga brengen 
en investeer in rela-
ties” 

 Wethouder Frans 
Schreurs van Roer-
mond over de regio-
nale arbeidsmarkt en 
het belang van sa-
menwerken 

 Een weekje trainen 
in Italië maakt je 
succesvol 

 HRM afdeling van de 
gemeente Weert in 
beeld 

 Wesley Stroo over 
SAMENWERKING-
Noord 

 SAM en ZZP-ers 
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En de SAM Netwerk Award gaat naar..En de SAM Netwerk Award gaat naar..En de SAM Netwerk Award gaat naar..   

“Ik dank Thebe voor de no-

minatie voor de SAM Net-

werk Award en Myriam voor 

haar begeleiding.” 

Tijdens de bijeenkomst 

heb je gepitcht en kon je in 

3 minuten aangeven wat je 

graag als uitdaging ziet 

voor je werkzame toe-

komst. Hoe vond je het om 

voor een grote groep te 

pitchen? 

“Ik was een beetje zenuw-

achtig maar vond het fantas-

tisch om te doen. Ik heb me-

zelf gepresenteerd zoals ik in 

het dagelijkse leven ben: 

zonder poespas want daar 

hou ik niet van. 3 minuten 

was voldoende om over me-

zelf te mogen vertellen. Ik 

kon duidelijk aangeven wat 

ik zoek aan werk. Bovendien 

heb ik mijn eigen ontwerpbu-

reau JUKA Tuindesign ge-

noemd want Juka is erg be-

langrijk voor me geworden.” 

Wij merkten dat je tijdens 

deze bijeenkomst goed 

bezig was met netwerken. 

Je hebt heel wat mensen 

gesproken. Heb je ook ver-

volgafspraken kunnen ma-

ken met vertegenwoordi-

gers van werkgevers? 

Rieky CalisRieky Calis  
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De Stichting SAM geeft aangesloten werkgevers de mogelijkheid 

om medewerkers te nomineren voor de SAM Netwerk Award. Een 

medewerker waarvan de werkgever vindt dat die openlijk gewaar-

deerd mag worden voor de pro-activiteit die deze persoon tentoon-

spreidt. Iemand waarvan de werkgever vindt dat die opvalt boven 

andere ‘banenzoekers’. En die als goed voorbeeld kan dienen om 

arbeidsmobiliteit als iets positiefs 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. Klik hier om 

naar zijn artikel te gaan. 

Thebe (grote aanbieder van kraamzorg, thuiszorg en woonzorg) in 

Zuidoost Nederland, nomineerde met deze mooie woorden Rieky 

Caris en geeft hiermee een goed voorbeeld in onze regio. 

Stichting SAMStichting SAM 

   Jij wilt toch ook een kopje koffie met Rieky drinken! 

Rieky: “Ik heb met 3 vertegenwoordigers van 

werkgevers gesproken. Met 1 daarvan heb ik later con-

tact opgenomen. Dit is vervolgens afgeketst omdat de 

organisatie waarvoor zij werken medewerkers her-

plaatst binnen de eigen organisatie. Daarnaast heb ik 

via Linkedin contacten kunnen leggen waarmee ik ze-

ker nog een afspraak ga maken om een kop koffie mee 

te drinken.” 

Heb je tijdens deze bijeenkomst nog tips gekregen? 

“Ik heb veel leuke mensen ontmoet, ook tips gekregen. 

Bijv. het werken aan mijn CV. De complimenten die ik 

kreeg over mijn pitch vond ik erg inspirerend. Het 

maakte het mij gemakkelijker om lezingen te geven 

over bijv. tuinen aan grote groepen.” 

Heb je met je begeleider (Myriam de Roo van Triva-

lent) deze pitch geëvalueerd en zijn daar nog advie-

zen uitgekomen die je verder op weg helpen naar 

een nieuwe uitdaging? 

“Myriam was erg tevreden en vond dat ik er stond zoals 

ik ben. Wij zijn nu met name verder gegaan om JUKA 

Tuindesign, klik hier, op weg te helpen om meer op-

drachten te werven. Het neerzetten van mijn eigen bu-

reau, bij het gebrek aan een ‘echte’ baan, is op dit mo-

ment mijn grootste uitdaging. Ik geniet ervan en het 

geeft me veel plezier om te zien dat mensen gelukkig 

worden van een mooie tuin, die op maat gemaakt is 

speciaal voor hen. Samenwerken met klanten en vak-

mensen die opgeleid zijn om mijn ontwerpen goed en 

kundig neer te zetten geeft mij een fantastisch gevoel.” 

Stel dat je nu nog een keer zou moeten pitchen, zou 

je het dan anders doen? Waarom? 

“Nee, ik denk het niet. Ik ben zoals ik ben. Een sponta-

ne, positieve vrouw die graag werkt. En dat heb ik naar 

mijn gevoel goed neer kunnen zetten.” 

“Dank je wel Ad en Sjaak voor deze kans. Jullie hebben 

met het werkgeversnetwerk SAM een goed en belang-

rijke functie in de maatschappij. 

Hartelijk groeten aan iedereen, Rieky” 

Wie helpt Rieky?Wie helpt Rieky?Wie helpt Rieky?   
Lees hier haar C.V. of hier haar presentatie 

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/wp/en-de-sam-netwerk-award-gaat-naar/
http://www.samzon.mobi/SAM/Tekst%20Thebe.pdf
http://www.juka.nl/
http:/www.samzon.mobi/SAM/Curriculum%20Vitae%20Rieky%20Calis%202014.pdf
http://www.samzon.mobi/SAM/Presentatie%20SAM_rieky.pptx
mailto:sjaak.verweij@samzon.mobi?subject=Wij%20willen%20Rieky%20verder%20helpen
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Ik kan het niet laten om toch nog 

eens een paar woorden ‘vuil’ te 

maken aan ‘netwerken’. Het woord 

wordt zó snel en ‘makkelijk’ in de 

mond genomen en dagelijks scher-

men mensen met de techniek  

‘netwerken’ als ware ze er specia-

listen in. Is dat wel zo? “That’s the 

question!” 

Netwerken is ‘net werken’. En 

terwijl de ene er goed in is, scoort 

de ander wat minder. Het gaat om 

de juiste bundeling competenties 

aan de ene zijde en de wijze waar-

op de netwerkvaardigheden in de 

praktijk worden ingezet aan de 

andere zijde. Daar waar de ene 

van zichzelf denkt er goed in te 

zijn, heeft de ander daar een ge-

fundeerd bedenken bij. Op mijn 

ePortfolio (www.adsmets.nl) en 

Linkedin staat ‘netwerker’ als rol 

die ik mijzelf toedicht omdat ik me 

er senang bij voel. 

Okay, alles is betrekkelijk. Als ik 

vroeger een bevriend ouderpaar 

hoorde praten over hun kind ‘hij 

heeft een goede baan’, werd dat 

afgezet tegen mijn referentiekader 

van wat ík een goede baan vond. 

Zelfs nu nog valt het me op dat 

wanneer iemand zich bijvoorbeeld 

een wijnkenner noemt omdat hij 

een avondcursus heeft gevolgd bij 

de plaatselijke slijter, ik mij dat 

‘predicaat’ nog niet durf toe te eige-

nen, alle ‘degustazioni’ ten spijt. 

Hetgeen echter zeker niet wil zeg-

gen dat ik niets van wijn afweet, 

ergo dat ik een minder goede proe-

ver ben. Het gaat dus om je eigen 

referentiekader van goed, beter, 

het best! 

Wie ben ik dan om een ander 

geen goede netwerker te noe-

men? Dat zal ik dan ook niet doen, 

echter ik ben wel van mening dat 

er verschillende niveaus zijn waar-

op netwerken beleefd en geprakti-

seerd wordt. 

Een relatie stuurde mij laatst een 

mail nadat ik deze persoon 2 jaar 

lang niet heb gesproken noch mijn 

diverse mails aan dit netwerkcon-

tact beantwoord heb gezien. “Hallo 

Ad, recentelijk heb ik een vervolg-

stap in mijn carrière gemaakt (lees: 

ben ik ontslagen). Ik ga mij nu toe-

leggen op mijn nieuw ontwikkelde 

product (lees: ik bied hetzelfde aan 

als 1000 anderen, ik moet toch 

wat!) en wil graag met jou in ge-

sprek om te onderzoeken wat wij 

voor elkaar kunnen betekenen 

(lees: hoe help je mij aan de juiste 

richting!). 

Is dit goed netwerken, vraag ik mij 

af? Ik heb recentelijk als antwoord 

gegeven dat ik zeker weet wat ik 

voor deze bekende kan betekenen, 

maar bedenkingen heb op welke 

wijze de relatie iets voor mij per-

soonlijk dan wel de Stichting 

SAM kan betekenen. 

Binnen het werkgeversnetwerk 

laten wij regelmatig werkzoeken-

den (loopbaankandidaten) pitchen 

voor de groep van vertegenwoordi-

gers. Daar waar het bij ‘pitchen’ 

gaat om iets aan de ander ‘mee te 

geven’ zodat de persoon als oplos-

sing voor een toekomstig probleem 

op het netvlies blijft hangen, zo 

meen ik toch te mogen veronder-

stellen dat iemand mij, bij een ver-

zoek om een gesprek, een beeld 

mag geven van een mogelijk mooi 

onderwerp op een overleg van het 

werkgeversnetwerk SAM dan wel 

een mogelijk nieuw product dat 

vanuit de Stichting SAM kan wor-

den geponeerd? 

Eigenlijk vraagt men onbetaalde 

tijd van mij om samen op onder-

zoek uit te gaan ten behoeve van 

hun eigen ondernemingsactivitei-

ten. Beter ware het om aan te 

geven wat men kan komen bren-

gen en op welke wijze dit tot een 

synergie kan leiden. Dan blijkt 

daaruit dat men zich heeft verdiept 

in de doelstelling van de stichting 

SAM (bijdrage leveren aan de vita-

liteit van de arbeidsmarkt / uitwis-

selen van kennis etc.)  

In het verleden nam ik voor ieder-

een tijd omdat ik geboren ben met 

een hoge dosis kernkwaliteit 

‘hulpvaardigheid’. Bovendien hou 

ik van mensen, praat ik graag met 

mensen en leer ik graag van ande-

ren. Bereid om te streven naar 

synergie en de omstandigheid dat 

ik van nature uitga van de weder-

zijdse doelstelling om voor elkaar goed te doen, 

besteedde ik heel wat uurtjes aan dit soort ge-

sprekken. Mijn burnout heeft mij doen inzien dat 

het toch echt ietwat anders moet. 

Tegenwoordig ga ik vooral in gesprek met men-

sen waar ik een grote gunfactor bij voel ergo 

waarmee gebleken is dat een regelmatige com-

municatie mogelijk is. Mensen waarvan ik voel 

dat ze een warme belangstelling hebben voor 

mij als persoon dan wel als bestuurder van de 

Stichting SAM en mij laten zien dat ze mee kun-

nen denken met mijn ideologie om goed te doen 

voor de arbeidsmarkt.  

Netwerken is vooral investeren in relaties, 

investeren in de toekomst en het directe eigen 

rendement vooral buiten de verwachting laten. 

Netwerken is brengen, brengen en nog eens 

brengen. Feit is dat wanneer ik in het verleden 

op basis van voornoemde vraagstelling met 

zulke netwerkcontacten plannen en /of afspra-

ken maakte, ik helaas bedrogen uitkwam. Voor 

hen is het van belang om korte termijn geld op 

de plank te zien, ze willen concrete opdrachten. 

Ze komen halen, halen en halen. 

Wellicht dat dan ook een terechte conclusie 

getrokken mag worden dat je juist moet net-

werken op het momenten dat je kunt bren-

gen en je niet hoeft te halen. Maar ja, daar-

voor benodig je een juist competentieprofiel dat 

je op het juiste moment en op de juiste wijze 

weet in te zetten! En dat het nodig is om het 

goed te doen, weet ook iedereen. 

We kennen niet voor niets de uitspraak 

“regeren is vooruitzien!” 

          “Wat kunnen wij voor elkaar betekenen?” “Wat kunnen wij voor elkaar betekenen?”     

    NETWERKTIPNETWERKTIP  
Ad Smets, hoofdredacteur 

http://www.adsmets.nl
https://www.linkedin.com/in/adsmets
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De Arbeidsmarkt in Midden-

Limburg 

Zuid-Limburg kent een moeilijke 

arbeidsmarkt. Enerzijds vindt er 

al jarenlang een uitstroom 

plaats van o.a. overheidsinstel-

lingen. Anderzijds kunnen werk-

gevers steeds moeilijker aan 

gekwalificeerd personeel ko-

men. Deze berichten vernamen 

wij van SAM werkgever CBS te 

Heerlen. Wij vernemen ook dat 

Zuidoost Brabant het econo-

misch beter doet dan Limburg. 

Voor SAM voldoende aanleiding 

om met wethouder Schreurs 

(o.a. P&O portefeuille) van de 

gemeente Roermond in gesprek 

te gaan. We willen graag weten 

of Roermond profiteert wat be-

treft  werkgelegenheid door de 

nabijheid van de brainportregio? 

“Werkgelegenheid in aangren-

zende regio’s creëert ook moge-

lijkheden voor werknemers uit 

deze regio. Werknemers zijn 

niet gebonden aan gemeente-

grenzen en zijn vaak bereid om 

voor een passende baan te rei-

zen. Zij zullen dus ook gebruik 

maken van de mogelijkheden 

binnen Brainport. Zo kijken ook 

werkgevers voor personeels-

voorziening over gemeente- of 

regiogrenzen heen. Voor werk-

gelegenheid is de match tussen 

werkgever en werknemer bepa-

lend. Daarmee creëert Brainport 

ook mogelijkheden voor werkne-

mers uit deze regio. Echter, wij 

hebben de werknemers uit de 

Brainportregio ook wat te bie-

den! De Keyport 2020 regio kent 

bijvoorbeeld een grote diversiteit 

aan hoogwaardige en innovatie-

ve maakbedrijven, zoals bijvoor-

beeld Rockwool en Smurfit Kap-

pa.” 

Kennisuitwisseling en samen-

werking 

Stimuleert de Gemeente Roer-

mond actief kennisuitwisseling 

tussen de brainportregio en Mid-

den-Limburg ten behoeve van 

het bedrijfsleven (ergo arbeidsplaatsen) in 

Midden-Limburg? 

“Keyport 2020 is één van de samenwer-

kingspartners van Brainport 2020 Zuidoost-

Nederland. Roermond neemt actief deel 

aan Keyport 2020.” 

“Keyport 2020 is een samenwerking tussen 

de zeven Midden-Limburgse gemeenten en 

de Brabantse gemeente Cranendonck, on-

dernemers, onderwijs- en kennisinstellin-

gen.” 

“Deze partijen slaan de handen ineen om 

de economische structuur van de regio 

duurzaam te versterken en het vestigingskli-

maat te verbeteren onder één noemer. Mijn 

collega wethouder economische zaken en 

volkshuisvesting, Angely Waajen, zit in het 

Dagelijks en Algemeen Bestuur van Keyport 

2020. Ook is de Gemeente Roermond ver-

tegenwoordigd in het Kernteam van Keyport 

2020 en beoordeelt economische projecten. 

Een voorbeeldproject is het Make Tech 

Platform Hoge Dunk, waarin ondernemers 

uit de regio Midden-Limburg en Cranen-

donck t.b.v. kennisuitwisseling contacten 

met onderwijsinstellingen en overheden in-

tensiveren.” 

 

 

“Het zijn van een regiegemeente vraagt 

andere competenties van onze medewerkers” 

Wethouder Frans Schreurs:  

Frans Schreurs was voorheen directeur GGD Midden- en Noord-

Limburg ergo ook eindverantwoordelijk manager voor P&O zaken. 

Hij is nu wethouder in de gemeente Roermond. Hoe ervaart hij zijn 

rol als verantwoordelijk politiek bestuurder inzake P&O beleid? 

“Inderdaad is de rol van bestuurder anders dan de rol van directeur 

GGD Midden-Limburg. Als bestuurder stuur je op afstand en op de grote 

lijnen. Binnen Roermond hebben wij daar goede afspraken over ge-

maakt. De gemeentesecretaris (algemeen directeur) is verantwoordelijk 

voor de bedrijfsvoering en het budget dat daarbij hoort. Als wethouder 

zorg ik ervoor dat het budget beschikbaar is. Wij hebben werkafspraken 

gemaakt, dat wij elkaar over en weer goed informeren over zaken die 

relevant zijn voor de organisatie. Dit betekent, dat ik wel eens vragen 

stel die duidelijk operationeel van aard zijn en de gemeentesecretaris 

bestuurlijke zaken met mij bespreekt. Wij doen dit met respect voor el-

kaars posities en dat werkt tot heden voortreffelijk” 

Heeft u voldoende mogelijkheden om uw politieke visie mee te ge-

ven ter vorming van het strategisch HR beleid? 

“Er zijn voor mij voldoende mogelijkheden om mijn politieke en bestuur-

lijke visie mee te geven in het strategisch HR beleid. Er vindt periodiek 

overleg plaats waar dit aan de orde komt. Daarnaast ben ik sinds no-

vember 2014 lid van het College voor Arbeidszaken van de VNG. Hier-

door zit ik bij de bron en ben ik in een vroeg stadium geïnformeerd over 

nieuwe ontwikkelingen op het gebied van personeelsbeleid.” 
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Verbeteren regionale arbeidsmarkt 

Roermond is al jaren een voorstan-

der van samenwerken ten behoeve 

van een vitale arbeidsmarkt. Mogen 

de collega SAM werkgevers in de 

komende tijd nog speciale acties van 

Roermond verwachten ter verbete-

ring van de regionale arbeidsmarkt? 

“Belangrijk uitgangspunt voor de Ge-

meente Roermond is dat we samen-

werken in de regio. Zo hebben we 

door samen te werken in de arbeids-

marktregio Midden-Limburg, met Ont-

wikkelingsmaatschappij Midden-

Limburg (OML) en de Provincie het 

distributiecentrum van Action naar 

het Business Park Midden-Limburg in 

Echt-Susteren weten te halen. Dit is 

niet alleen een opsteker voor de ar-

beidsmarkt in Echt-Susteren, maar 

voor de hele regio. Want zoals ge-

zegd zijn werknemers en werkgevers 

niet gebonden aan gemeentegren-

zen. “ 

“Met betrekking tot de aanbodzijde 

van de arbeidsmarkt werken we ook 

samen in de regio. De regio Midden-

Limburg heeft een relatief grote 

groep jongeren met risico op uitval, 

naar inschatting 100 jongeren per 

schooljaar, die vanwege hun proble-

men en leerniveau vastlopen of drei-

gen vast te lopen op school. Hiervoor 

     Gemeente Roermond:  

‘uitgangspunt is dat we samenwerken in de regio’ 

hier 

is als onderdeel van een sluitende 

aanpak in onze regio KEC Werkt op-

gesteld.” 

KEC Werkt zijn trajecten die uitval 

moeten voorkomen door deze jonge-

ren intensief te begeleiden en hen 

met een arbeidsmatige aanpak te 

ontwikkelen richting werkgevers of 

vervolgonderwijs.  

“Ook het project Limburg Magnet is 

een mooi voorbeeld. Het project Lim-

burg Magnet heeft als doel het bin-

den, boeien en gericht benutten van 

jong talent voor de Limburgse ar-

beidsmarkt. Het project wil dit berei-

ken door jongeren op verfrissende en 

verrassende wijze in contact te bren-

gen met inspirerende werkgevers, 

opleidingen en carrièrekansen in het 

Limburgse bedrijfsleven.” 

Roermond is een regiegemeente. 

Wat betekent dit voor de organisatie 

en in het bijzonder voor de visie op 

het HRM beleid van de gemeente 

Roermond?  

“De Gemeente Roermond is trots op 

haar eigen identiteit en haar hoge 

voorzieningenniveau. Om deze posi-

tie te behouden en waar mogelijk te 

versterken dienen we in de komende 

jaren keuzes te maken. 

Op dit moment zijn we bezig met het 

opstellen van een Toekomstvisie 

Roermond 2030. Deze visie wordt 

in gezamenlijkheid met de samenle-

ving, ambtelijke organisatie en het 

gemeentebestuur opgesteld.” 

“Als kerntaak zien wij het besturen 

van onze gemeente. De nadruk ligt 

hierbij op het maken van beleid van-

uit strategische kaders. Deze kern-

taak willen wij handhaven. Voor 

uitvoerende taken kan worden be-

keken of deze worden overgedra-

gen aan de ‘markt’ of op afstand 

worden gezet.” 

“Landelijk zien wij een trend van 

een terugtredende overheid met 

een grotere rol voor de samenle-

ving.”  

“De rol van de gemeentelijke over-

heid verandert ook; van een auto-

nome positie met een sterk bepa-

lende rol in de samenleving naar 

een wijze waarop de gemeente één 

van de spelers is in het krachten-

veld van de samenleving.” 

“De complexiteit en omvang van 

gemeentelijke vraagstukken stijgen 

in rap tempo, evenals de mogelijke 

(financiële) risico’s. Er ontstaat een 

toenemende druk op gemeenten tot 

samenwerking vanwege kwetsbaar-

heid en borging van kwaliteit van 

dienstverlening.” 

http://www.samzon.mobi/SAM/PMML_Mondhygi%C3%ABnist.pdf
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“Daarom hebben wij ervoor 

gekozen om een ‘regiegemeente’ te 

willen zijn. Die richt zich vooral op 

sturen op hoofdlijnen, beleidsontwik-

keling en op het anders organiseren 

van operationele activiteiten. Strate-

gie blijft de kerntaak van het bestuur. 

Specifiek komt de nadruk te liggen 

op het betrekken van partners bij het 

nastreven van gemeentelijke doelen. 

Een regiegemeente kenmerkt zich 

door een (relatief) kleine kern met 

gemeentelijke taken, die zoveel mo-

gelijk op afstand organiseert. Een 

kleine kernorganisatie is krachtig 

(want de focus ligt op hoofdlijnen), 

flexibel en wendbaar (vanwege haar 

korte interne lijnen en keuzevrijheid) 

en is tegelijkertijd minder kwetsbaar 

omdat de reguliere taken beter zijn 

geborgd. Een regiegemeente 

vraagt van college, raad en ambte-

lijke organisatie een omslag: sa-

men doen of laten doen in plaats van 

zelf doen, uitgaan van de kracht van 

de ander, handelen en denken als 

gelijkwaardige partner van de ander. 

Daarbij hoort ook het loslaten van 

(deel)taken en/of van resultaten.  

En wat houdt dit concreet in voor 

de organisatievorm? 

“Het zijn van een regiegemeente 

vraagt een verandering van onder 

andere de organisatievorm. Daar-

naast worden andere competen-

ties van onze medewerkers ge-

vraagd. Hiervoor is het wenselijk om 

    wethouder Frans Schreurs:  

   ‘Intersectoral mobiliteit is een zaak van de lange adem’ 

de personeelsinstrumenten nog 

eens tegen het licht te houden en 

daar waar nodig aan te passen aan 

de gewenste verandering. 

Zo worden onder andere de vol-

gende instrumenten aangepast: 

 Strategische personeelsplanning 
(gewenste kwaliteit en kwantiteit 
van medewerkers); 

 Strategisch opleidingsbeleid 
(gewenste competenties vormge-
ven); 

 Competenties (welke kennis, hou-
ding en vaardigheden zijn nodig?); 

 Mobiliteitsbeleid gericht op in-
stroom, doorstroom en uitstroom 
van medewerkers 

Recentelijk hebben de SAM werkge-

vers tijdens het netwerkoverleg bij 

de gemeente Veldhoven gesproken 

over het feit dat men als werkgever 

steeds meer de kans om aan gekwa-

lificeerd personeel te komen moet 

vergroten. Binnen het werkgevers-

netwerk SAM trachten werkgevers 

vooral ook te kijken naar mogelijkhe-

den om werknemers collegiaal uit te 

ruilen. Heeft de gemeente Roer-

mond zelf al ervaring met collegiale 

uitruil? Zo ja, heeft de gemeente ook 

ervaring met een collegiale uitruil 

(naar/van) buiten de eigen sector? 

“De Gemeente Roermond heeft er-

varing met collegiale uitruil, zowel 

binnen als buiten de eigen sector. 

We zijn kleinschalig begonnen. Uit-

wisseling vond in eerste instantie 

vooral plaats naar aanleiding van tij-

delijke capaciteitsvragen tussen de 

Gemeente Roermond en omliggende 

gemeenten. Tegenwoordig zien we 

hierin veel meer spreiding. 

Gemeenten werken steeds meer 

samen op allerlei gebieden zoals 

bijvoorbeeld inkoop en aanbesteding, 

verkeer, toerisme en de Regionale 

Uitvoeringsdienst (RUD). Daardoor 

ontstaan diverse dwarsverbanden en 

leren de organisaties elkaar steeds 

beter kennen. Dit is een groeimodel 

dat onderlinge uitwisseling weer in de 

hand werkt.” 

“Uitwisseling van personeel tussen 

verschillende sectoren blijft een lasti-

ge opgave. Hardnekkige beeldvor-

ming en daadwerkelijk aanwezige 

sectorale verschillen belemmeren de 

intersectorale uitwisseling van perso-

neel, maar de verschillen tussen de 

sectoren worden kleiner.” 

“Denk daarbij bijvoorbeeld aan de 

normalisering van de rechtspositie 

van ambtenaren, toenemend kosten-

bewustzijn bij de overheid, de decen-

tralisaties, digitalisering van de 

dienstverlening enzovoorts.” 

“Mobiliteit, zeker intersectoraal, is 

een zaak van de lange adem, maar 

de aanhouder wint.” 

(red.: daarom is het goed om een 

Stichting SAM te hebben die actief 

werkt aan een vitale arbeidsmarkt). 

Roermond staat symbool voor de 

‘handen ineen slaan’ ergo samenwer-

ken. Op ‘d’n aaje kerkhoaf’ in de wijk 

‘kapel in ’t zand’ kun je zien hoe protes-

tanten en katholieken samenwerkten als 

het gaat om begraven worden. Jonk-

vrouw Josephine van Aefferden 

(katholiek) was getrouwd met de kolonel 

der cavalerie Jacob van Gorkum 

(protestant) in het toenmalige Hertog-

dom Limburg. Na hun dood mochten ze 

echter niet samen op de katholieke be-

graafplaats worden begraven. Dit was 

hun oplossing: Sofie tegen de muur op 

het kerkhof en Jacob tegen de muur 

buiten het kerkhof en de handjes worden 

over muur in elkaar geslagen. Liefde 

overwint de samenwerking! 
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In ons dagelijkse leven weten de mees-

ten van ons zich prima staande te hou-

den. We voeren ons werk naar behoren 

uit, staan in verbinding met de mensen 

om ons heen en streven ieder op onze 

eigen manier geluk en succes na. So 

far, so good. 

Of misschien toch niet? 

Want soms kan er iets van binnen kna-

gen. Of loopt het aan de buitenkant niet 

helemaal zoals gewenst. Blijft succes 

uit of ervaar je dat je niet in je kracht 

zit? En dat daarom dingen niet lukken? 

En vraag je je af waar dat door komt? Of 

nog beter: wat je er aan kunt doen. 

  

Een weekje Italië en daarna succesvoller leven?Een weekje Italië en daarna succesvoller leven?  

Ja, dat kan! Doe mee aan deze persoonlijke themaweekJa, dat kan! Doe mee aan deze persoonlijke themaweek  

Stichting SAMStichting SAM 

Misschien herken je je in het 

onderstaande: 

 Hoe komt het dat ik mijn doelen 

niet bereik, ondanks dat ik er 

zo hard voor werk? 

 Het lijkt wel alsof ik steeds in 

dezelfde valkuilen stap en 

daardoor in rondjes draai 

 Ik begin van alles en doe ook 

van alles maar niets lijkt te luk-

ken of af te komen 

 Ik vind het lastig om met afwij-

zingen om te gaan 

 Ik durf me zelf niet zichtbaar te 

maken of anderen mijn hulp 

aan te bieden 

 Mensen in mijn omgeving zien 

mijn ware ‘ik’ niet 

 Het is alsof een onzichtbare 

elastiek me telkens weer terug-

trekt 

Telkens weer blijkt uit onder-

zoeken dat ieder mens twee ba-

sisbehoeftes heeft en dat hij er 

naar streeft die behoeftes te ver-

vullen. Zo hebben we een diepe 

wens tot zelfvervulling en autono-

mie en een grote behoefte om 

ons verbonden te voelen. En wat 

die autonomie en die verbonden-

heid voor ieder van ons precies 

betekent, kan verschillend zijn. 

En zullen we ieder op onze eigen 

manier proberen onze behoeftes 

te vervullen. 

En als die pogingen niet het ge-

wenste resultaat hebben, kunnen 

we vastlopen. Of telkens weer 

dezelfde pogingen blijven doen 

met telkens het gewenste resul-

taat.  

Wat zou je nu kunnen doen om 

meer in je kracht te komen en 

succesvol te worden in wat je 

nastreeft? Wie structureel stap-

pen wil zetten, doet er goed aan 

om een diepere laag in zichzelf 

aan te raken. In vaktaal gespro-

ken: op bestaansniveau werken. 

De volgende 7 handreikingen 

helpen je daarbij en geven je 

een idee van wat je zou kunnen 

doen als je om wat voor reden 

dan ook vastloopt of onvoldoen-

de je doelen bereikt.  

 Ontdek jouw karakterstructuur 

en schud je maskers van je af 

 Krijg zicht op de blokkades die 

je weerhouden in je kracht te 

staan en werk ze weg 

 Ontdek je overlevingsstrategie-

ën en de bijbehorende patro-

nen 

 Word authentieker en werk aan 

je autonomie 

 Ontdek hoe jouw manier van 

denken en handelen is 

 En wat het effect daarvan is op 

je communicatie en relaties 

 Kom in contact met je verlan-

gens en je passie en ontdek 

waar je goed in bent 

Als je op dit wezenlijke niveau 

stappen gaat zetten, garanderen 

wij je een gelukkig en succesvol 

leven. 

Want het mooiste wat je kunt 

worden, is jezelf! 

Myriam & Julius de Roo 

Stichting SAMStichting SAM 

nieuwnieuw  

 

Delf mijn gezicht op, maak mij 

mooi. 

Wie wordt ontmaskerd, wordt 

gevonden, en zal zichzelf op-

nieuw verstaan. 

(uit: De Maskermaker van Veen-

baas, Goudswaard en Verschuren) 

Voor mensen die hulp willen bij het 

zetten van stappen, meld je dan aan 

voor de themaweek ‘Hoe rem ik 

mijn eigen succes?’ Klik hier. Een 

intensieve en persoonlijke week op 

een prachtige locatie in Italië waarin 

je in een kleine selecte groep aan de 

slag gaat met het vergroten van je 

autonomie, het wegwerken van inner-

lijke belemmeringen die jouw succes 

remmen en het verder versterken van 

je persoonlijke talenten. Zodat je voor 

eens en altijd afrekent met het verle-

den en klaar bent voor succes! 

http://www.linkedin.com/in/myriamderoo
https://www.facebook.com/TrivalentNL
https://twitter.com/MyriamdeRoo
http://www.trivalent.org/villa-trivalent
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         Digi Magazine SAM: KENNISDELING 

Stichting SAMStichting SAM 

Klik hier voor alle edities 

Het werkgeversnetwerk SAM 

was in maart te gast bij de 

gemeente Veldhoven. 

Klik hier voor de foto’s op on-

ze website. 

Klik hier om het artikel te lezen: 

Joyce van Someren Brand schreef dit artikel vanuit haar rol als pro-

jectleider Mobiliteitscentrum van de gemeente Leudal. Zij is nu Teamleider HRM 

binnen de gemeente Weert:  Duurzame Inzetbaarheid, wat levert het op? 

Duurzame inzetbaarheid gaat ‘daarentegen’ om meer zelfregie, ondernemerschap, 

verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij werknemers. Leidinggevenden en organisa-

ties laten werknemers zelf verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot hun werk en 

loopbaan en ondersteunen hen door ruimte te bieden, zodat zij kunnen doen waar ze 

het beste in zijn. Maar wat levert het op? 

 

Of lees hier de gehele editie van het SAM Magazine 

Klik hier om het artikel te lezen: 

Prof. Dr. Beatrice van der Heijden pleit voor een duur-

zaam inzetbaarheidsbeleid 

“Een duurzaam inzetbaarheidsbeleid is alleen mogelijk indien het manage-

ment het nuttig vindt om in een bepaalde medewerker te investeren. 

Bovendien is het uiteraard van belang dat mensen bereid en in staat zijn om 

zelf ook actief te investeren in het verder uitbouwen van hun expertise en 

employability. 

Deze duale verantwoordelijkheid noodzaakt tot goed overleg en veelvuldige 

interacties tussen werkgever en werknemer, vooral op het niveau van de dya-

de direct-leidinggevende en medewerker. “ 

Of lees hier de gehele editie van het SAM Magazine 

http://www.samzon.mobi/wp/sam-magazine/
http://www.samzon.mobi/wp/sam-bezoekt-gemeente-veldhoven/
http://www.samzon.mobi/wp/duurzame-inzetbaarheid-gemeente-leudal/
http://www.samzon.mobi/SAM/SAM_TamTam27_samnetwerk.pdf
http://www.samzon.mobi/wp/beatrice-van-der-heijden-duurzaam-inzetbaarheidsbeleid/
http://www.samzon.mobi/SAM/SAM_TamTam22_samnetwerk.pdf
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  Gemeente Weert:Gemeente Weert:  

  “en dit zijn onze P&O medewerkers”“en dit zijn onze P&O medewerkers”  

Stichting SAMStichting SAM 

Stichting SAMStichting SAM 

van links naar rechts: 

 

Bovenste rij: Marjilke van Duin (adviseur Mobiliteit), Carlien van de Ven (adviseur HRM - mobiliteit i.h.k.v. vervanging), Trudie van Heugten 
(adviseur HRM), Ad van Halbeek (adviseur Arbo, Arbeidsvoorwaarden en Rechtspositie), Olga Vorage (adviseur HRM) 

 

Middelste rij: Gonnie Salmans (HRM administratie), Marloes Bouwman (adviseur HRM - mobiliteit i.s.m. gemeente Uden), Annemie Vereijken 
(HRM administratie) 

 

Onderste rij: Said Bourouah (stagiair), Marlies Dirckx (adviseur HRM - mobiliteit i.h.k.v. vervanging), Rob van Helden (HRM salarisadministra-
tie - extern), Joyce van Someren Brand (teamleider HRM), Willie Coumans (adviseur HRM) 

 

Afwezig: Gerwin Boekhorst (HRM administratie), Jos van Dongen (adviseur HRM), Gaby Claessens (mobiliteit i.k.v. project YOUPP) 

 

 

We doen 
‘t SAMen in de

 regio !

We doen 
‘t SAMen in de

 regio !

We doen 
‘t SAMen in de

 regio !
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Stichting SAMStichting SAM 

Stichting SAMStichting SAM 

Introductie 

Mijn naam is Wesley Stroo, vierdejaars bedrijfskunde MER student op de Noordelijke Hoge-

school Leeuwarden. Ik ben momenteel aan het afstuderen bij Samenwerking Noord, onder 

begeleiding van David van der Meer. De organisatie Samenwerking Noord is een samenwer-

kingsverband van (semi-) overheidsorganisaties op het gebied van ICT in Noord-Nederland. Het 

samenwerkingsverband is in 2010 gestart en inmiddels doorgegroeid naar 29 aangesloten par-

tijen, waaronder DUO, CJIB, gemeenten, provincies, etc. 

Doel van het onderzoek 

De deelnemende organisaties van Samenwerking Noord beschikken momenteel over weinig 

inzicht in de kwalitatieve en kwantitatieve kosten en baten van het Samenwerkingsverband. 

Mijn onderzoek gaat over het creëren van verantwoording over de kwalitatieve en kwantitatieve 

aspecten binnen het samenwerkingsverband, met de focus op het onderwerp ‘mobiliteit’. 

 

Werkwijze 

Gedurende het onderzoek wordt er onderzocht naar de behoeften, belangen en ambities van de 

deelnemende partijen op het gebied van arbeidsmobiliteit, om zo te achterhalen waar de be-

hoeften liggen van de deelnemende partijen. Daarnaast worden externe partijen geïnterviewd 

op het gebied van samenwerken, mobiliteit en uitwisselingen. Het delen van ervaringen is es-

sentieel, om van elkaar te kunnen leren. Zo ben ik tijdens het onderzoek terecht gekomen bij Ad 

Smets van het SAM Netwerk, die bereid was om mij te helpen met het onderzoek. SAM en 

Samenwerking Noord hebben raakvlakken op het gebied van samenwerken en mobiliteit. Ik 

heb Ad Smets gerichte vragen gesteld over SAM. Dit leidde tot een interessant en leerzaam 

gesprek waaruit mooie ideeën kwamen voor Samenwerking Noord. Hier wordt weer eens 

bevestigd hoe effectief samenwerken kan zijn! 

Tussenstand 

Door alle informatie die ik uit interviews gehaald heb, ben ik nu toe gekomen aan het analyse-

ren van de data. Het is mooi om te zien dat externe partijen openstaan om Samenwerking 

Noord te helpen met input. Op deze manier kunnen zij ons helpen om verder te komen. Ook 

wordt het netwerk van het zuiden met het noorden bevorderd, door de contactverlegging tussen 

de SAM regio en Samenwerking Noord. Wie weet kunnen deze samenwerkingsverbanden in de 

toekomst nog wat voor elkaar betekenen. 

Ik wil hierbij de stichting SAM danken voor de bereidheid om mij te helpen met het onderzoek 

binnen Samenwerking Noord. Zo zie je maar, door samenwerken kom je verder! 

 

Zo zie je maar, door samenwerken kom je verder! 

De vertegenwoordigers van de gemeente Eindhoven binnen het werkgeversnetwerk SAM 

https://nl.linkedin.com/in/wesleystroo
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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 
 

© Copyright 
 
 

Volg ons ook op  

3.0003.000  
 

Website Stichting SAM: 

meer dan 3.000 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

