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Waar een wil is, is een weg (plan je loopbaan) …. 

Toen ik nog niet eens was afgestudeerd en ik wel met vrien-

den de uitdaging was aangegaan om binnen afzienbare tijd 

een baan te vinden, heb ik mij ter voorbereiding georiën-

teerd op de aanpak om de uitdaging om te zetten in een feit, 

te weten een baan! 

In mijn periode van afstuderen was het verre van rooskleurig 

op de arbeidsmarkt en ik kreeg regelmatig mijn sollicitatie-

brief teruggestuurd waarop handgeschreven aangegeven 

stond:“1269 van 1440”. Met mij dus honderden die de baan 

ook wilden en blijkbaar lag ik niet bovenop de stapel. 

“Dat moet anders, effectiever”, stelde ik vast. 

Ik constateerde dat het belangrijk was om deel uit te maken 

van een groep mensen waarvan een deel ook aan de touw-

tjes trekt. ‘Ons kent ons’ en als ze jou kennen, dan komt het 

werk vanzelf wel. Ik koos voor een politieke partij, de VVD, 

en mocht meteen als secretaris van de afdeling Roermond 

aan de slag. Een leuke functie om heel wat kunstjes te laten 

zien, mijn kwaliteiten. Het jammere is dat de liberalen min-

der goed voor elkaar zorgen dan de mensen van de PvdA of 

van het CDA. Men denkt wel dat de achterkamertjespolitiek 

voor de VVD-ers belangrijk is, echter vergeleken met andere 

kleuren politiek gaat het er bij de VVD-ers vaak transparant 

aan toe. Er werd verrassend weinig bekonkeld en men hield 

zich aan vigerende procedures bij sollicitaties. 

 Kun je de Social 
Media wel vertrou-
wen? 

 Mobiliteit naar on-
dernemerschap: de 
meest duurzame 
vorm van arbeidsvi-
taliteit, aldus Han 
Dieperink, algemeen 
directeur IMK 

 Harvey de la 
Rambelje (Kadaster) 
neemt afscheid 

 Een weekje Italië 
kan je leven veran-
deren 

 RET, uitgelegd door 
Annemarie Kastelijn 

 ACT, uitgelegd door 
Antwanet Tool 

 SAM voor kennisde-
ling 

 Nieuwe deelnemer 
werkgeversnetwerk 
SAM 
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‘Boze’ machten achter Social Media?‘Boze’ machten achter Social Media?‘Boze’ machten achter Social Media?   

“Er mist nog wat”, conclu-

deerde ik zonder spijt te heb-

ben voor de politieke keuze 

die ik als student al ruim tevo-

ren had gemaakt. 

Wat moet ik doen om de 

aandacht op mijn kwalitei-

ten te vergroten? Tegen-

woordig noemen wij dat de 

‘Personal Branding’. Ik begon 

te schrijven en mijn stukken 

naar de krant te sturen. En 

jawel, ik kreeg een joekel van 

een artikel in ‘De Limburger’. 

De titel alleen al sloeg in als 

een bom: “Voorrang voor 

vrouwen op de arbeidsmarkt 

is een bijzondere mate van 

idiotie, aldus Mr Smets”. 

In diezelfde week werd ik op-

gebeld door de directrice / 

eigenaresse van het toenma-

lig gerenommeerde Bell Colle-

ge met de uitnodiging om te 

komen praten. Zij wilde mij 

adjunct-directeur maken want 

ze was het volledig met mij 

eens. Zo ging het toen en dat 

was het begin van mijn carriè-

re op de arbeidsmarkt. 

De handgeschreven brieven 

en dito CV’s zijn vervangen 

door allerlei digitale vormen 

van presentaties. Je stuurt nu 

een mail met een zoekprofiel 

erbij dan wel je drukt op een 

knop via de website en ver-

Ad SmetsAd Smets  
voorzitter Stichting SAMvoorzitter Stichting SAM  
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     “Hé Lotte, is deze baan niet iets voor jou?” 

wijst naar je ePortfolio. ‘Ploep’, en je hebt gesollici-

teerd. Dat is makkelijk! En dat werkt goed, toch? 

Nu gaat het lekker snel en heel persoonlijk, toch? 

Tegenwoordig zien we op Linkedin een vacature voorbij 

komen, soms alleen een oproep om kandidaten voor te 

stellen voor een mogelijke functie en mensen met naam 

en toenaam worden publiekelijk gevraagd: “Hé Lotte, is 

dit niet iets voor jou?” 

Hoe anders is het nu dus door alle vormen van Social 

Media. Je zoekt groepen op Linkedin uit waarvan je denkt 

dat die voor jou van belang zijn. Om kennis te delen en uit 

te wisselen dan wel om erin op te vallen met je bijdragen, 

likes en comments. En wie weet tref je via die groep ook 

een andere uitdaging aan…. 

Wij doen ook mee! 

Binnen de Stichting SAM hebben wij ook een roeping: 

kennisdeling en –uitwisseling. Hoe zit de arbeidsmarkt in 

elkaar, waar ontstaan kansen en hoe kun je als werkge-

ver op het juiste moment aan de juiste bundel competen-

ties komen? In dat kader publiceren wij ook geregeld in-

formatie via onze en andere Linkedin groepen. Tevens 

roepen wij kandidaten op voor vacatures of werkerva-

ringsplaatsen van de aangesloten werkgevers. Verrukke-

lijk hoe snel en direct alles gaat via de Social Media. Ech-

ter, zitten er dan helemaal geen addertjes onder het 

gras? 

Brrrrr, die vreselijke SoMe (Social Media) 

Juist ja, wij horen steeds meer kritische geluiden. Reac-

ties worden niet geplaatst dan wel verwijderd. Informatie 

die als SPAM wordt aangemerkt dan wel als niet relevant 

voor een groep betiteld, ergo niet gepubliceerd. Soms 

krijgt men binnen een Linkedin groep veel informatie van 

één soort, dan wel van één marktpartij. Ook die constate-

ringen bereiken ons, benevens de meldingen dat Linkedin 

veel te commercieel is geworden en je met aanbiedingen 

en advertenties wordt bestookt. Linkedin wordt m.i. echter 

wel iets frivoler, minder saai en frisser en volgt daarmee 

gelukkig Facebook, echter ook bij laatste tak worden er 

ook al heel wat opmerkingen geplaatst. “Je wordt uit de 

groep gegooid omdat je concurrerend bent met de be-

heerder.” 

Is er werkelijk iets aan de hand? 

Reden om met enkele, in onze ogen, deskundigen te 

gaan praten. Ook hebben wij enkele beheerders van Lin-

kedin groepen aangeschreven om toelichting te vragen. 

Volgens de mensen die wij hebben geraadpleegd, ge-

beurt het geregeld dat een Linkedin groep helemaal niet 

zo neutraal is als de aangesloten leden denken. Er is 

soms zelfs geen sprake van vrije meningsuiting. Het kan 

gebeuren dat men je geld vraagt om een bijdrage gepubli-

ceerd te krijgen. Het is ook mogelijk dat jouw informatie 

helemaal niet in aanmerking komt in die groep omdat het 

zich niet verdraagt met de belangen van een marktpartij 

die de beheerder van de groep sponsort. Een van de des-

kundigen verdenkt zelfs de grote groep (53.000 leden) 

‘Binnenlands Bestuur’ ervan door enkele marktpartijen 

gestuurd / gevoed te worden, terwijl aangesloten leden 

denken dat de groep vanuit het Ministerie van Binnen-

landse Zaken wordt geïnitieerd. 

Wij hebben de beheerder van Binnenlands Bestuur aan-

geschreven echter wij kregen geen antwoord. Jammer! 

Wellicht dat we de minister er maar eens naar gaan vra-

gen. 

Wees gewaarschuwd 

Mocht het waar zijn dat sommige Linkedin groepen hele-

maal niet zo neutraal zijn als ze lijken, dan is dat zeker 

een punt om er als lid rekening mee te houden. Want dan 

kan het zijn dat die digitale groep helemaal niet bij jou 

past. Let dus op of er daadwerkelijk sprake is van een 

transparante uitwisselwerking van informatie en dat het 

meer is dan een eenzijdige marketingstunt (verborgen 

reclame) van de achterliggende partij. 

Een partij die veel informatie van jou in handen krijgt en 

daar handig gebruik van kan maken. En waar ben je dan 

aanbeland in jouw zoektocht naar een vervolg in je loop-

baan?  

Vergeleken met 25 jaar geleden gaat alles lekker snel 

maar de transparantie is er (nog steeds) niet en zo moge-

lijk nog minder. Is het een nieuwe variant op de oubollige 

en thans verfoeilijkte vriendjes/achterkamertjespolitiek? 

 

Zet de Social Media adequaat in en blijf lijfelijk net-

werken 

Mijn advies is dan ook om naast je inzet binnen de Social 

Media adequaat te gaan en/of blijven netwerken. Niet al-

leen digitaal echter ook lijfelijk! 

http://www.adsmets.nl
https://nl.linkedin.com/in/adsmets
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In iedere willekeurige mobili-

teitsdoelgroep is 10-15% ge-

schikt voor ondernemerschap. 

Dat leert de ervaring van het 

Instituut voor het Midden- en 

Kleinbedrijf (IMK), dat jaarlijks 

bijna duizend mensen begeleidt 

naar ondernemerschap. Veel 

van die startende ondernemers 

komen uit mobiliteitsprogram-

ma’s van grote organisaties, 

zoals het primair onderwijs, ban-

ken, verzekeraars en grote ge-

meenten. 

 

Han Dieperink, algemeen di-

recteur van het IMK, claimde 

tijdens een bijeenkomst van het 

SAM netwerk op 19 mei jl. dat 

mobiliteit naar ondernemer-

schap de meest duurzame 

vorm van arbeidsvitaliteit op-

levert en onderbouwde dat met 

cijfers uit onderzoek in opdracht 

van het UWV. 

 

Van mensen met een WW uitke-

ring, die kozen voor de uit-

stroom via zelfstandig onderne-

merschap blijkt 91 procent na 

een jaar nog steeds actief te zijn 

als ondernemer en na drie jaar 

is dat nog steeds 74 procent. 

Volgens het UWV is dat veel 

duurzamer dan de totale groep 

van werkhervatters. Opmerkelijk 

is ook dat dit duurzamer is dan 

de gemiddelde ondernemer in 

Nederland.  

Volgens Han Dieperink heeft dat 

te maken met een drietal krach-

ten die de kandidaat onder-

nemer ervaart tijdens het traject 

naar ondernemerschap: 

 

Ten eerste de zogenaamde mo-

tivatiekracht, die ontstaat door-

dat ondernemerschap vaak aan-

sluit bij de innerlijke drijfveren 

van de kandidaat, bij de latente 

passie, die wordt aangeboord 

zodra de vraag gesteld wordt: 

“Wat zou je willen onderne-

men?” Vaak blijken kandidaten 

in hun verleden al dromen rond 

hun passie ontwikkeld te heb-

ben, maar die weer diep opge-

borgen te hebben. En passie is 

de brandstof voor ondernemers-

succes. 

 

De tweede kracht is de zoge-

naamde competentiekracht. 

De vaak verbazingwekkende 

ontdekking dat ondernemer-

schap gewoon te leren is. Dat je 

geen Steve Jobs of Richard 

Branson hoeft te zijn om met 

een onderneming genoeg inkomen te ver-

dienen voor financiële zelfstandigheid. Met 

een aantal basisvaardigheden verminderen 

de ondernemersrisico’s drastisch en dat 

geeft kandidaat-ondernemers zelfvertrou-

wen. 

Natuurlijk is niet iedereen geschikt om on-

dernemer te zijn en daarom wordt vooraf-

gaand aan het traject uitvoerig getest op 

voldoende aanwezigheid van zogenaamde 

ondernemerscompetenties. Zonder een mi-

nimum niveau van die competenties is de 

kans van slagen als ondernemer te laag en 

zal de kandidaat zich snel ongelukkig voe-

len. 

Zoals boven beschreven blijkt 10 tot 15% 

van iedere doelgroep wel over voldoende 

ondernemerscompetenties te beschikken en 

is daarmee geschikt voor mobiliteit naar 

ondernemerschap. 

 

De derde kracht, de verkoopkracht, blijkt in 

de praktijk de grote aanjager voor duurzame 

arbeidsvitaliteit te zijn. Bij IMK noemen ze 

dat ‘de kracht van de eerste factuur’. Het 

kunnen sturen van een eerste factuur en 

daarmee het directe bewijs dat een derde 

bereid is voor jouw inspanningen te betalen, 

is dé krachtbron voor eigenwaarde en door-

zettingsvermogen. Het blijkt een veel direc-

ter positief effect op mensen te hebben dan 

een positieve beoordeling bij mensen in 

dienstverband. Betalende klanten geven je 

vleugels. 

 

 

 

Mobiliteit naar ondernemerschap: 

de meest duurzame vorm van arbeidsvitaliteit 

Han Dieperink, Algemeen Directeur 
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Tijdens de SAM meeting in 

mei deed Han Dieperink een 

oproep aan de vele loopbaan- 

en mobiliteitsadviseurs in de 

zaal: “Gun je cliënten de weg 

naar ondernemerschap. Als 

ze het kunnen maakt het hen 

gelukkiger en financieel zelf-

standiger dan iedere andere 

bestemming. Vraag je dus bij 

iedere nieuwe cliënt eerst af, 

is de mogelijkheid voor on-

dernemerschap al voldoende 

aan de orde geweest?” 

Motivatiekracht, competentiekracht & verkoopkracht 

Met mobiliteit naar ondernemerschap wordt ook gewerkt aan hogere doelen op de 

arbeidsmarkt. Veel kandidaat-ondernemers kiezen voor ondernemerschap ‘in de 

buurt’ van de sector, waarin ze werkzaam zijn geweest. Dat ziet het IMK bijvoor-

beeld heel sterk in de onderwijssector. Mobiliteit naar ondernemerschap draagt 

daar sterk bij aan het creëren van een flexibele schil in de arbeidsmarkt en dat 

creëert flexibiliteit in de dienstverlening in die sector, maar draagt ook bij aan een 

innovatiever klimaat. 

 

Op zich een mooie beweging, maar mobiliteit naar ondernemerschap creëert 

vooral eerst de meest duurzame vorm van arbeidsvitaliteit. 

Drs Han Dieperink:  

“passie is de motor van 

ondernemerssucces” 

De Stichting SupportPunt Eindhoven gaat 
deelnemen aan het werkgeversnetwerk SAM. 
Eerder dit jaar kwam Esther Weijmans, ver-
antwoordelijk voor P&O, een kijkje nemen 
tijdens een van de netwerkbijeenkomsten. De 
geweldige energie die zij bespeurde was voor 
haar aanleiding om vooral mee te gaan doen: 
“wat een onderlinge interactie en wat een 
positieve houding om elkaar te helpen is er te 
bespeuren!” 

Stichting SupportPunt Eindhoven werkt 
exclusief voor stichtingen en verenigingen in 
Eindhoven. Zij voeren werk uit en geven ad-
vies op het gebied van bestuur en organisa-
tie, financiële administratie, communicatie en 
personeel. Daarnaast biedt SupportPunt 
mensen de gelegenheid op deze gebieden 
relevante werkervaring op te doen. 

SupportPunt is eind jaren negentig ontstaan 
als Stichting PNP (Personeelsbeheer Non-
Profit). Na de afbouw van de zogenaamde ID-
banen richtte de gemeente Eindhoven in 
2007 de nieuwe organisatie SupportPunt 
Eindhoven op. Met structurele subsidie van 

de gemeente is daarmee voorzien in 
professionele ondersteuning van 
kleine non-profit instellingen in Eind-
hoven. Door de jaren heen heeft 
SupportPunt al voor ruim 100 orga-
nisaties structureel of eenmalig werk 
verricht. 

Wij heten de nieuwe collega netwer-
kers van harte welkom! 

Welkom bij het werkgeversnetwerk SAM Welkom bij het werkgeversnetwerk SAM 
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 Harvey de la Rambelje (Kadaster) neemt afscheid 

Stichting SAMStichting SAM 

Stichting SAMStichting SAM 

hier 

Klik hier 

“Ik ken de voorzitter van de Stichting SAM - Ad Smets - 

vanaf de tijd dat hij voor de Rijksoverheid het Interdeparte-

mentaal Match Overleg (IMO) heeft opgericht. Dat deed hij 

met zoveel gedrevenheid dat ik alleen al daarom met grote 

waardering het werkgeversnetwerk SAM heb gevolgd en 

mijn werkgever er bij heb laten aansluiten. De energie die 

in dit netwerk ligt is bij geen ander netwerk te bespeuren.  

Ik ga inderdaad met pensioen en verlaat het Kadaster. Met 

veel plezier heb ik daar gewerkt en vaak heb ik namens 

het Kadaster dankbaar gebruik mogen maken van dit 

werkgeversnetwerk. Recentelijk nog heb ik een van mijn 

kandidaten, een stevige vijftiger, via het SAM Netwerk aan 

een andere baan kunnen helpen. Ik dank alle contactper-

sonen en alle werkgevers voor de positieve en collegiale 

interacties in de afgelopen jaren en ik gun jullie samen met 

mijn opvolger bij het Kadaster een goed vervolg van de 

afgelopen successen.” 

“Een hartelijke groet en het gaat jullie goed.” 

Harvey de la Rambelje 

http://www.trivalent.org/villa-trivalent
http://www.trivalent.org/villa-trivalent
http://www.trivalent.org/villa-trivalent
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         Digi SAM Magazine: KENNISDELING 
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Klik hier voor alle edities 

IEDERE MAAND WEER SUCCESSEN 

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

Het werkgeversnetwerk SAM was in maart te gast bij het IMK 

(Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf). 

Klik hier voor een impressie en foto’s op onze website. 

De Stichting SAM heeft als doel een bijdrage 

te leveren aan de vitaliteit van de arbeids-

markt. Enerzijds onderhouden de bestuursle-

den van de stichting nauwe contacten met 

werkgevers via het werkgeversnetwerk SAM 

dat door de stichting wordt onderhouden, 

anderzijds nodigt de stichting SAM anderen 

uit om kennis van de arbeidsmarkt met ande-

ren te delen, via het SAM Magazine en via de 

blogs op de website. 

Er is zoveel kennis in een regio echter hoe 

komt die bij anderen terecht zodat men niet 

vanaf het nulpunt te starten, gebruikmakend 

van de ervaringen die al zijn opgedaan? 

SAM biedt werkgevers en deskundigen de 

mogelijkheden om ervaringen en kennis te 

delen. Dat is ook samenwerken! 
Klik hier 

http://www.samzon.mobi/wp/sam-magazine/
http://www.samregiopool.nl
http://www.samzon.mobi/wp/bruisende-netwerkbijeenkomst-bij-imk/
http://www.samzon.mobi/wp/frans-schreurs-wethouder-roermond/
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        RET, RRET, Rationeel ationeel EEmotievemotieve  TTherapieherapie  

                Bijdrage van Bijdrage van Annemarie KastelijnAnnemarie Kastelijn  

Stichting SAMStichting SAM 

Stichting SAMStichting SAM 

Rationeel-Emotieve Therapie (RET/

REBT) is een vorm van psychothera-

pie waarbij zowel het verstand als het 

gevoel een belangrijke rol spelen. 

RET is een vorm van cognitieve ge-

dragstherapie (CGT). De grondlegger 

van de therapie is Albert Ellis (1913-

2007). 

De RET gaat ervan uit dat het vaak niet 

de situaties zelf zijn die stressgevoelens 

en niet-effectief gedrag veroorzaken, 

maar de gedachten over die situaties.  

Met behulp van RET kun je gedachten 

en emoties die flexibel en productief 

functioneren in de weg staan, zo veran-

deren dat ze je niet meer blokkeren. 

De theorie in een notendop: 

G1: Gebeurtenis / Aanleiding; de situatie 

die er feitelijk is en waarmee je zou wil-

len/moet doen.  

G2: Gedachten / Overtuiging hoe je 

denkt over die situatie. 

G3: Gevoel Emotie en reactie oftewel je 

gevoel en je gedrag over G1 en G2 

G4: Gedrag; Hoe ga je (als gevolg van 

je G2, je gedrag neerzetten) 

Voorbeeld:  

G1: Je wilt ’s avonds werken maar doet 

het niet. 

G2: Kinderen hebben aandacht nodig, 

dat verdienen ze ook, dat is eerlijk. Ik 

werk ook al zo veel, ben vaak weg. 

G3: Kinderen mogen niet denken dat ik 

niet om hen geef. Dan voel ik me schul-

dig. 

G4: Je blijft bij hen als ze tv kijken; of je 

helpt hen met hun kamer opruimen; of je 

helpt hen met huiswerk. Zoek zelf din-

gen die je doet om G2 en G3 te 

‘voeden’.  

Check nu bij jezelf: 

G2: Klopt/ helpt het wat ik denk? Kan ik 

er ook anders over denken? Is het lo-

gisch en waar wat ik denk of veronder-

stel? Wat zou het ergste zijn, wat me nu 

kan overkomen? Help ik mezelf door 

zo te denken? Help ik de ander door 

zo te denken? Wat win ik als ik het 

risico neem? 

DE HAMVRAAG/CHECK 

Heb je nu G1, dus dat wat je wilde, 

ook daadwerkelijk verwezenlijkt? 

EN ZO NIET, WELKE G IS HIER-

VOOR VERANTWOORDELIJK?  

G2, DE GEDACHTE BEPAALT WEL-

KE G3 GEVOELENS ER VERVOL-

GENS KOMEN EN WAT JE DUS IN 

JE GEDRAG G4 GAAT DOEN.  

Het enige wat helpt is je GEDACHTEN 

veranderen (dat is niet makkelijk, ech-

ter wel de oplossing om een G1 echt 

tot resultaat te brengen. 

Als je de gedachten anders formu-

leert, verandert je gevoel hierover en 

ga je tot andere acties/gedragingen 

over. En je zult merken dat je G1 echt 

realiseert.  

Annemarie Kastelijn 

T.: 040 - 237 237 0 

GSM.: 06 - 16 37 11 29 

info@kastelijnloopbaanadvies.eu 

www.kastelijnloopbaanadvies.eu  

http://nl.linkedin.com/in/annemariekastelijn
http://www.kastelijnloopbaanadvies.eu/
mailto:info@kastelijnloopbaanadvies.eu?subject=n.a.v.%20het%20SAM%20Bulletin
http://www.kastelijnloopbaanadvies.eu


Pagina 8 

 

 

Stichting SAMStichting SAM 

Stichting SAMStichting SAM 

Acceptance and Commitment Therapy 

(ACT) is een nieuwe vorm van gedragsthe-

rapie, die verschillende werkzame tech-

nieken met elkaar combineert. Het model 

van ACT bevat zes zuilen: 

Mindfulness: In contact komen met het 

hier en nu. 

Acceptatie: Het actief uitnodigen van ver-

velende gedachten, gevoelens en omstan-

digheden. 

Defusie: Loskomen van je gedachten, zo-

dat deze je minder snel zullen raken. 

Zelf als context: Een andere, meer flexibele relatie met jezelf creëren. 

Waarden: Ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven. 

Toegewijde actie: Dingen gaan ondernemen op basis van je waarden. 

Gezamenlijk zorgen oefeningen en metaforen uit deze zes zuilen voor meer psycho-

logische flexibiliteit. Hierdoor kun je beter omgaan met de grillen van het leven, en zul 

je sneller geneigd zijn om de dingen te doen die echt belangrijk voor je zijn. ACT 

zorgt voor een vrolijke, speelse levenshouding, waarbij alle angst en pijn die inherent 

is aan het leven op de koop toe wordt genomen. 

Act is goed toe te passen in de volgende situaties: 

 Loopbaankeuze: Passende baan kiezen (Wat wil ik?       Oriënteren) 

 Loopbaanontwikkeling: Verder komen (Ik wil verder!          Heroriënteren en 

investeren) 

 Loopbaanproblemen: Vastlopen in werk (Dit wil ik niet!        Deblokkeren, her-

oriënteren en investeren 

    ACT, AAcceptance and cceptance and CCommitment ommitment TTherapyherapy  

              Bijdrage door Bijdrage door Antwanet ToolAntwanet Tool 

Antwanet Tool is binnen de afde-

ling HRM van de GGzE coördina-

tor Mobiliteitscentrum (a.i.). Tij-

dens de netwerkbijeenkomst bij 

de GGzE heeft zij de presentatie 

verzorgd over de personele ver-

anderingen in het kader  van het 

Planetree model. 

Help, ik zie door de bomen het bos niet meer! 

Een uitspraak die wij geregeld opvangen. Er zijn vele ontwikkelingen in HR land en de werkdruk van de HR 

professional neemt per jaar toe. Hoe kun je bij die hoeveelheid aan werk en taken ook nog eens de litera-

tuur bijhouden? Los daarvan heeft de Stichting SAM ook kennisdeling en -uitwisseling als doelstelling. 

Regelmatig wordt tijdens een van de bijeenkomsten van het werkgeversnetwerk SAM (samenwerken) een 

instrument besproken o.a. door een vertegenwoordiger van een van de aangesloten werkgevers. Enerzijds 

krijgt de toehoorder dan meteen de praktijkbevinding erbij. Wat zijn de voordelen en wat de nadelen? En 

hoe verdraagt zich een bepaald instrument ten opzichte van een ander? In welk geval kun je beter voor A 

kiezen en wanner beter voor B? Bij een presentatie door een professional van de ‘verkopende’ partij is het 

de vraag of alle informatie wel zo objectief is. 

De besprekingen van technieken en instrumenten op deze wijze werkt! Tijdens de netwerkbijeenkomst op 

31 maart jl. bij de gemeente Veldhoven kwamen 2 technieken aan de orde. Annemarie Kastelijn 

(loopbaanadviseur a.i. bij de Koraal Groep en bij het Maxima Medisch Centrum) en Antwanet Tool 

(coördinator a.i. van het mobiliteitscentrum van de GGzE) hebben tijdens die bijeenkomst toegezegd om 

deze twee instrumenten kort en krachtig toe te lichten in het SAM Magazine. 

Wil jij ook een keer jouw visie op een HR instrument geven, grijp dan deze kans en neem via de mail con-

tact met ons op. Wij bespreken graag wat de mogelijkheden zijn om deze binnen het netwerk te delen. 

Vriendelijke groet, Sjaak Verweij 

    

mailto:sjaak.verweij@samzon.mobi?subject=n.a.v.%20het%20SAM%20Magazine:%20HR%20instrumenten
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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, terwijl dat eigenlijk wel zou 
moeten in het belang van de continuïteit. 
 
De laatste jaren komen echter steeds meer verzoeken bij SAM binnen van orga-
nisaties of wij ‘een goede professional kennen’ voor één of andere klus. Daar-
mee 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 binden. 
Insteek is dat we er samen beter van worden en dat ‘brengen en halen’ in ver-
houding staan. Ben jij geïnteresseerd, neem dan contact op met Sjaak Verweij, 
projectmanager SAM.  

Stichting SAMStichting SAM 

Stichting SAMStichting SAM 

Brengt je boekhouding op orde! 
Advisering 

Jaarrekening 

Salarisadministratie 

Aangiftes Omzetbelasting 

Aangiftes Inkomstenbelasting 

Voor Midden & Klein Bedrijf 

ZZP-ers & Startende Ondernemers 

Wij werken met een vast abonnementsbedrag 

Je weet precies waar je aan toe bent, dus geen 

onverwachte of onduidelijke rekeningen 

Neem vrijblijvend contact met ons op 
www.interino.nl 

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

 REDACTIE: 
 
 Twitter: sam_netwerk 
 E: redactie@samzon.mobi 
 Skype adres: sam.netwerk 
 T: 06-48131348 
 

© Copyright 
 

Volg ons ook op  

“Beste Ad & Sjaak, door jullie inspanning 
heb ik mogen PITCHEN in het SAM Net-
werk. Dit heeft toen bijgedragen aan mijn 
persoonlijke zoektocht, de zoektocht naar 
wat mijn droombaan is.” 

“Nu wil ik jullie dan ook graag laten weten 
dat ik ga starten bij Amarant. Dit is een 
geestelijk gehandicapten instelling in  Til-
burg en hier ga ik werken als projectleider/
medewerker proces en informatiemanage-
ment met de ruimte en wens om ook de 
principes van Lean Management te intro-
duceren. Of dit mijn droombaan is, dat 
zullen de komende maanden/ jaren moe-
ten uitwijzen maar zowel de organisatie 
als de functie lijken erg goed bij me te 
passen en dat belooft dus iets moois!” 

“Nogmaals bedankt voor de kansen die 
jullie mij geboden hebben en de mooie 
gesprekken van toentertijd en mocht ik iets 
voor jullie en het werkgeversnetwerk SAM 
kunnen betekenen in de toekomst dan 
hoor ik het graag!” 

PITCHEN WERKTPITCHEN WERKTPITCHEN WERKT   

Ingeborg Stavast heeft tijdens de bijeenkomst 

van het werkgeversnetwerk SAM van  20 no-

vember bij de gemeente Uden een mooie 

PITCH gehouden. Wij ontvingen haar sponta-

ne mail (zie rechts). Wij wensen haar bijzonder 

veel succes toe in haar nieuwe baan. Super! 

Goed doen voor je medewerkers 

Goed doen voor je eigen deskundigheid 

Goed doen voor jezelf 

Goed doen voor je organisatie 

DOE ACTIEF MEE of SPONSOR 

(adverteren kan ook) de inzet van de 

STICHTING SAM 

Neem gerust contact met ons op! 
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mailto:info@interino.nl?subject=graag%20info%20n.a..v.%20Sam%20Bulletin
http://www.interino.nl
http://www.interino.nl/
mailto:redactie@samzon.mobi
https://www.facebook.com/groups/275785782480189/
https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=2335792
https://www.linkedin.com/in/sjaakverweij
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https://nl.linkedin.com/in/sjaakverweij

