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Het Bestuur van de Stichting SAM die de bijeen-
komsten van het werkgeversnetwerk SAM voorbe-
reidt en verzorgt, gaat met de aangesloten werkge-
vers in overleg over de onderwerpen die tijdens de 
netwerkbijeenkomsten behandeld worden. 
Zo wilden de aangesloten werkgevers graag eens 
een inhoudelijke sessie over 55+ medewerkers. 
Veel organisaties hebben een steeds grotere popu-
latie aan oudere werknemers. Vaak ook medewer-
kers die niet hoog zijn opgeleid, die door het op-
schalen van de functies niet meer meekunnen. 
Mensen die de technologische ontwikkelingen niet 
kunnen volgen en wanneer je dan kijkt naar moge-
lijkheden van doorstroom of uitstroom naar een 
andere baan, dan is er voor hen geen positieve 
uitkomst. Bovendien blijkt ook nog dat een horizon-
tale overstap naar een andere organisatie geremd 
wordt door de hoge inschaling in de huidige baan. 
Zero kansen en dan toch doorwerken tot 68 jaar? 
Rita Doorten (IND) en Karin Vos (Gemeente 
Oss) namen dit onderwerp voor hun rekening en 
zijn aanvang 2015 gestart met de voorbereidingen 

· Ik ben 55+! Nou en? Onderzoek naar Duurzame Inzet-baarheid bij de Ge-meente Oss 
· De PITCH van Ilse Fischer 
· Guido Welter pre-senteert de How? aan de SAM werkge-vers. Hoe realiseer je Duurzame Inzet-baarheid 
· De SWITCH van Nienke Neumann. Belangrijk om vooral niet te wachten met veranderen 
· Sara Schendeler over haar PITCH en de voorbereiding om het vooral goed te doen 
· Regionale CAR-RIEREMARKT in april 2016. Doen jullie al mee? 
· Ken je kerncompe-tenties, door Ad Smets (voorzitter Stichting SAM) 

21 december 2015 
Jaargang 8 

Ik ben 55+! Nou en?Ik ben 55+! Nou en?Ik ben 55+! Nou en?   

voor hun presentatie, klik hier. 
Voor Rita was haar presentatie 
meteen de laatste inzet in dienst-
verband voordat ze met pensioen 
ging. 
De gemeente Oss trok aanvang 
2015 stagiaire Linde Lambrichts 
van de opleiding Human Resource 
Management (Avans Hogeschool 
te Den Bosch) aan die onder be-
geleiding van Karin Vos een on-
derzoek naar de Duurzame Inzet-
baarheid van de medewerkers in 
de leeftijdscategorie 55-67 jaar 
binnen de gemeente Oss ging 
houden. 
In het bijzonder wilde de Gemeen-
te Oss inzichtelijk krijgen wat nodig 
is om medewerkers in genoemde 
leeftijdscategorie aan te laten slui-
ten bij het doel van een toekomst-
bestendige, vitale organisatie. 
Daarbij concludeerde Linde dat 
deze werkgever onder vitaliteit en 
duurzame inzetbaarheid hetzelfde 
verstaat. 
Dus luidde de onderzoeksvraag: 
“wat is nodig om de medewerkers 
van 55+ duurzaam inzetbaar te 
houden? Waarbij onder duurzame 
inzetbaarheid wordt verstaan: het 
vermogen van de medewerker om 
zowel nu als in de toekomst 

Laatste werkdag vanLaatste werkdag van  
Rita DoortenRita Doorten  

vóór haar pensioenvóór haar pensioen  

Digi MagazineDigi Magazine  van devan de  Stichting SAMStichting SAM  

We doen ‘t SAMen in de regio !We doen ‘t SAMen in de regio !We doen ‘t SAMen in de regio !   

http://www.samzon.mobi/SAM/55+%20nou%20en%20-%20SAM%20bijeenkomst%2020150924.pdf
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“Aan het einde van 
iemands loopbaan merk 

je pas dat er aan de 
voorkant niet of zeker te 

weinig is geïnvesteerd en 
waar het is misgegaan” 

toegevoegde waarde te leveren voor de organi-
satie en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren, door 
in te zetten op 1) gezondheid & arbeidsomstandighe-
den, 2) mobiliteit en 3) leren & ontwikkelen. 
In het onderzoek wordt per onderwerp gevraagd om 
3 soorten ideeën te bedenken: 
Blauwe ideeën: gewone en haalbare ideeën, waarmee 
je snel stappen kunt zetten richting een oplossing 
Rode ideeën: originele ideeën die wel haalbaar zijn die 
vernieuwing inhouden en wat meer moeite kosten om 
ze te realiseren 
Gele ideeën: Gele ideeën: origineel en onrealistisch. Maar het zijn 
prikkelende ideeën die kunnen helpen om de blauwe 
ideeën meer rood te maken en de rode ideeën vernieu-
wender te krijgen. 

Karin Vos: 
“Met dit onder-
zoek binnen je 
organisatie krijg 
je een realistisch 
beeld van wat je 
als werkgever 
kunt doen aan 
duurzame inzet-
baarheid van de 
55 plusser. Grijp 
die kans al P&O 
afdeling.” 
 

Linde Lambrichts heeft dit onderzoek afgesloten mid-
dels een prachtige scriptie, klik hier. “Het schrijven van 
de scriptie was spannend, lastig en soms heel frustre-
rend wanneer iets niet lukte, maar vooral erg leuk en 
leerzaam. Ik streef altijd naar perfectie. Tijdens het on-
derzoek heb ik geleerd dat goed vaak al perfect is. Het 
heeft me zelfvertrouwen gegeven en laten zien dat 
meer kan dan ik dacht. IK BEN GAAN DURVEN 
DOOR TE DOEN.  

Dit is ook de slogan van het collegeprogramma van de 
gemeente Oss. Zij geven ook aan dat je leert vertrou-
wen door te doen.” 
Helaas kon Linde niet aanwezig zijn bij de presentatie 
‘Ik ben 55+! Nou en?’ van Karin Vos en Rita Doorten 
tijdens de netwerkbijeenkomst van SAM in september 
bij Philips Eindhoven. 
Het was een bijzonder professionele presentatie met 
een leerzame interactie, waarbij de netwerkers zich in 
groepen bogen over de 
blauwe, rode en gele 
ideeën. 
De nieuwe stagiaire 
P&O van de gemeente 
Oss, Shiromani van 
Oversteeg, heeft de 
resultaten van deze 
groepen in beeld ge-
bracht, klik hier. 
Shiromani zal in een 
volgende editie zich 
voorstellen en nadere 
uitleg geven over deze 
uitkomsten. Wordt dus vervolgd! 

http://www.samzon.mobi/SAM/Scriptie_linde%20lambrichts.pdf
http://www.samzon.mobi/SAM/20150924_sam%20netwerk_uitkomsten%20onderzoek.pdf
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Op 24 november heb ik mijn pitch gedaan in de ge-

meente Best. Tijdens het werkgeversnetwerk SAM 

waarin vacatures gematcht worden en kennis wordt 

uitgewisseld, mocht ik in drie minuten vertellen wie ik 

ben, wat mijn werkervaring is en welke nieuwe stap ik 

wil gaan nemen in mijn loopbaan. Hier gaat de nodige 

voorbereiding aan vooraf. Het vergt een zekere zelfre-

flectie, je moet weten wie je bent en wat voor werk je 

wilt gaan doen.  

Ik heb het geluk gehad dat ik een coaching traject heb 

doorlopen. Even pas op de plaats en werken aan jezelf, 

een waardevol proces. In het proces ben je eerst wat 

intern gericht, een cursus mindfulness is voor een ieder 

aan te raden. Langzaam gaat dat over in het contact 

naar buiten. Je LinkedIn profiel verbeteren, vacatures 

scannen en solliciteren. De pitch was een uitgelezen 

kans om mijzelf te presenteren en mijn netwerk te ver-

groten. Je krijgt meteen handige tips of zelfs mogelijke 

klussen aangereikt. De hele setting was er op gericht 

om de pitcher in zijn of haar kracht te zetten en te verrij-

ken. Ik ben het SAM Netwerk daarvoor heel dankbaar. 

En hoe nou verder? In mijn situatie denk ik dat ik door 

klussen op andere vakgebieden mijn ervaring kan ver-

groten. 

Mijn vraag aan de SAM lezer: Graag zou ik in aanmer-

king komen voor tijdelijke klussen, zoals assistent pro-

jectleider of adviseur/consultant. Wat blijft is mijn wens 

om in- en externe netwerken te onderhouden en pro-

jectmatig te werken. Dit past bij mij als coördinator en 

mijn wens om resultaat te boeken. 

Pitch PerfectPitch Perfect  
De pitch van Ilse Fischer 

Ilse Fischer 
Telefoon: 06-53376587 

 

IEDERE MAAND WEER SUCCESSEN 

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

https://nl.linkedin.com/in/ilsefischer
http://www.samregiopool.nl
mailto:yraas1@gmail.com?subject=N.a.v.%20editorial%20in%20SAM%20Magazine
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We willen het allemaal wel…We willen het allemaal wel…  

  maar maar HOEHOE  realiseren we het?realiseren we het?  

Guido Welter over Duurzame Inzetbaarheid 

Het werkgeversnetwerk SAM had tijdens de bijeenkomst 

van 24 november bij de Gemeente Best gastspreker 

Guido Welter uitgenodigd. Guido is lid van de Raad van 

Inspiratie van SAM maar bovenal is hij specialist duurza-

me inzetbaarheid en HRM 3.0 innovatie. Zijn presentatie 

(klik hier) luidde deze keer: “Duurzame Inzetbaarheid, we 

willen het allemaal wel, maar HOE realiseren we het? 

Veel organisaties hebben een start gemaakt met Duurza-

me Inzetbaarheid, vaak met een versnipperde aanpak. 

Maar hoe verder?” 

Tijdens zijn levendige lezing en interactieve sessie ging hij 

in op het feit dat Duurzame Inzetbaarheid geen project is 

met een einddatum, maar dat het gaat om een continue 

proces van sociale innovatie. 

Wie Guido kent, begrijpt dat dit een interessante en leer-

zame sessie is geworden. En niet alleen voor de vaste 

vertegenwoordigers in het SAM netwerk, maar ook voor 

HRM professionals en hoofden P&O (MT leden) die bij dit 

onderwerp betrokken zijn. 

Vitaal, vakkundig & productief 

Je wenst het jezelf of anderen toe. Vanuit je professie, rol 

of verantwoordelijkheid binnen een organisatie wil je dat 

medewerkers nu en in toekomst vitaal, vakkundig en pro-

ductief aan het werk zijn. 

Natuurlijk weet je dat hiervoor meer nodig is dan enkel de 

onderste twee treden van de behoeftepiramide van 

Maslow (fysiologische behoeften en zekerheid) om de 

juiste setting voor duurzame inzetbaarheid voor werken-

den te creëren. En wat hebben we met z’n allen hard ge-

werkt om van alles op te tuigen aan processen en instru-

menten vanuit de heersende management- en HRM theo-

rieën. Allemaal om de juiste werkcontext te scheppen en 

werkenden zo goed mogelijk te equiperen en te motiveren 

voor hun werk.  

Wat ontbreekt er nog? 

Waar zijn medewerkers, leidinggevenden en specialisten 

afgehaakt? Hebben zij het opgegeven om dagelijks voor 

een duurzame inzet van werkenden en een dito opbrengst 

te strijden en voortdurend op zoek te gaan naar passende 

wegen en middelen? 

De jarenlange discussie rondom de invulling van begrip-

pen en uitdagingen als duurzame inzetbaarheid, vitaliteit 

en gezonde organisaties geeft aan dat we nog steeds op 

zoek zijn. Een grondige analyse op deze plek gaat te ver 

en ik weet wel zeker dat u zelf heel wat redenen hiervoor 

kunt bedenken. Daarom beperk ik me hier tot een paar 

elementaire zaken die je met wat creativiteit en verstand 

van zaken morgen in de praktijk kunt brengen. 

De WHY? voorbij maar alvorens met de WHAT? te 

beginnen graag je aandacht voor de HOW? 

 

Wat nou duurzaam? 

Alvorens naar passende antwoorden te zoeken is het 

noodzakelijk de vraag goed te begrijpen. En alleen al bij 

het begrip duurzaam lijkt er maar moeilijk één definitie 

gevonden te worden. 

Hierbij een allerlaatste poging om het begrip duurzaam in 

het kader van inzetbaarheid kort en verantwoord te laden: 

Toekomstbestendig bezig zijn in het werk. Ongetwijfeld 

ligt hier de sterkste, zo niet enige focus in de discussie en 

de argumenten voor de Why? (het Waarom?). En ja, ge-

zien het duizelingwekkende, vooral technologie gedreven 

tempo van veranderingen (just started), is meer cognitieve 

flexibiliteit en actie nodig bij individuen en organisaties. 

Het konijn starend in de koplampen, wordt meestal 

overreden. 

Efficiënt inzetten van onze (human) resources zorgt er-

voor dat we zuinig omgaan met talent en energie. Verspil-

ling hiervan of van een hierop gerichte ‘one size fits all’ 

aanpak, is zonde en werkt productiviteit en continuïteit 

tegen. 

Beschadigen van jezelf en anderen heeft meetbare con-

sequenties in het hier en nu, en voor de toekomstige in-

zetbaarheid. Milieutechnisch heet dat ook wel vervuilen,  

maar betekent op gebied van duurzame inzetbaarheid 

‘doorgaan tot een burn-out’ of erger tot ‘de totale slijtage 

van het bewegingsapparaat’ van hard werkende individu-

en. 

Bovenstaande drie duurzaamheidsprincipes helpen doe-

len te stellen en beleid en/of maatregelen op te stellen die 

een integrale benadering van duurzame inzetbaarheid tot 

een succes maken.  

http://www.samzon.mobi/SAM/duurzame%20inzetbaarheid%20SAM%20netwerk.pdf
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Het konijn starendHet konijn starend  

in de koplampen,in de koplampen,  

wordt meestal overreden.wordt meestal overreden.  

Er is goed nieuws 

Velen zijn gestart met een meer integrale benadering van 

inzetbaarheidsvraagstukken. Men probeert de deels ver-

snipperde aanpakken, 2.0 ondersteunende middelen en 

individuele of groepsbehoeftes met elkaar te verbinden. 

Met een aangescherpte blik en de drie ordende principes 

van het begrip duurzaam lukt het steeds beter invulling te 

geven aan thema’s als vitaliteit, ontwikkeling en jobfit. 

Lukt dit, dan zijn de resultaten ervan meteen meetbaar. 

Jawel, steeds meer onderzoeken tonen een meetbare 

positieve relatie van vitaal, competent en productief bezig 

zijn. 

En dan heb ik het niet over sec minder verzuimkosten of 

voorkomen van uitval. We hebben het over een ‘balance 

act’ tussen toegevoegde waarde leveren en het niet kun-

nen of willen leveren. En we hebben het over het ervaren 

of niet ervaren van toegevoegde waarde kunnen of mo-

gen leveren. 

 

In de praktijk 

Indien het je lukt om de samenhang tussen bijvoorbeeld 

het organiseren van een gezonde werkomgeving binnen 

een nagestreefd nieuw vitaliteitsbeleid niet alleen te ver-

binden met de bekende BRAVO thema’s (zoals oog voor 

werk-privé balans en energie) maar tevens te vertalen 

naar de uitdagingen op het gebied van leiderschap, eigen 

verantwoordelijkheid, ontwikkeling, waardering en plezier 

in het werk, dan ben je er bijna.  Je kunt aan de slag met 

ALLE betrokkenen. Woorden als ‘implementeren’ en 

‘projectmatige aanpak’ mogen daarbij best gebruikt wor-

den om bij interne managementtaal aan te sluiten. Als we 

deze maar niet al te serieus nemen. Want gedragsveran-

dering en een nieuwe cultuur kun je niet implementeren 

en duurzame inzetbaarheid is geen project met een einde 

maar een continu proces met dito resultaat. Sociale inno-

vatie is hier een meer toepasselijk principe. Het samen 

organiseren met alle betrokkenen – o.a. medewerkers, 

leidinggevenden, management, OR, bedrijfsarts en/of 

Arbodienstverlener en andere externe leveranciers -   

vormt hierbij de basis.  

Een grondige analyse van de problematieken en uitdagin-

gen binnen het bedrijf en de verschillende medewerkers-

groepen, gevolgd door een plan van aanpak met ruimte 

voor experimenten en het tussentijdse evalueren en me-

ten van progressie, staan garant voor het realiseren van 

de gezamenlijke doelstellingen, meer onderling vertrou-

wen, meer betrokkenheid en een gezonde win-win situa-

tie. 

Guido Welter, adviseur duurzame inzetbaarheid en 

HRM 3.0 innovatie 

mailto:info@inguide.nu?subject=N.a.v.%20editorial%20in%20SAM%20Magazine
https://nl.linkedin.com/in/guidowelter1/nl
http://www.inguide.nu/
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Nienke, je bent ooit de verpleging ingegaan en uit-

eindelijk ben je manager geworden. Was dat voor 

jou een natuurlijke ontwikkeling en voelde jij je er 

senang bij? 

“Ik ben ruim twintig jaar geleden de verpleging in ge-

gaan. Op dat moment was de vraag om verpleegkundi-

gen in ziekenhuizen niet zo groot. Ik ben toen via het 

uitzendbureau terecht gekomen bij een kleine CRO 

(Contract Research Organization). In opdracht van far-

maceuten testten we potentiele geneesmiddelen uit op 

voornamelijk gezonde proefpersonen. Door hard werken 

en veel te leren ben ik doorgegroeid naar een manage-

mentfunctie. Het was een supertijd, niet altijd even mak-

kelijk, maar met een goed en positief denkend team 

hebben we heel wat bereikt. Ik had het voor geen goud 

willen missen. Toch heb ik - toen ik een gezin kreeg - 

bewust steeds een stapje terug gedaan. Wat minder 

verantwoordelijkheden, wat meer tijd voor mijn gezin en 

iets meer tijd voor mijzelf. Als ik iets doe, wil ik het goed 

doen en de combinatie van een managementfunctie en 

een gezin vond ik voor mijzelf geen ideale optie. Ik sta 

namelijk graag even stil om te genieten van het moment 

zelf en dat lukt me niet als ik van hot naar her moet ren-

nen.” 

Toch kwam er een plotse verandering die je leven 

behoorlijk beïnvloedde. Wil je ons meenemen in de-

ze ontwikkeling? 

“Het bedrijf was inmiddels al een aantal jaar in handen 

van een Amerikaans bedrijf. Er werd veel gereorgani-

seerd en ook de CRO in Nederland werd uiteindelijk 

gesloten. Na zestien jaar trouwe dienst stond ik op 

straat. Dat was even heel vreemd, echter met de zomer 

in aantocht ook best even lekker. Toch begon het al snel 

te kriebelen en wilde ik weer wat gaan doen. Maar wat? 

Solliciteren bleek verdraaid lastig. Ondanks dat ik kon 

aantonen geen managementfunctie meer te ambiëren, 

was menig potentiele werkgever bang dat ik snel uitge-

keken zou raken. Ik heb zelfs overwogen een en ander 

uit mijn CV weg te laten.” 

Een crisis schept kansen. Dit is een van de slogans 

die wij binnen SAM maar al te vaak horen en ook 

laten horen. Ook al ziet de medewerker die bijvoor-

beeld zijn baan gaat verliezen dat op dat moment 

nog niet. Gold dat voor jou ook?  

“Ja, dit gold zeker ook voor mij. Ik had mij altijd voorge-

nomen dat als beide kinderen naar school zouden 

gaan, ik eens wat anders zou willen doen. Geen idee 

wat, maar ik was ook wel toe aan verandering. Dit mo-

ment kwam iets eerder dan verwacht, maar dwong mij 

tegelijkertijd om actiever stappen te ondernemen. Ik 

vond het op een gegeven moment ook wel heel veilig 

en makkelijk bij mijn oude werkgever. Alles liep op rolle-

tjes, privé en werk sloten organisatorisch goed op el-

kaar aan. Nou, dan ben je als werkende moeder en 

partner best tevreden. Ik ben bij mezelf te rade gegaan: 

waar word ik nou blij van, wat geeft me energie, wat 

intrigeert me? Toen kwam Italië, de taal, het eten, het 

land, het volk al snel om de hoek kijken. Toen mijn 

vriend tijdens onze vakantie in Italië grapte: “nou, dan 

ga je toch lekker op een terrasje in Rome met een lap-

top op schoot vertalen?” had hij niet verwacht dat ik drie 

weken later een informatieavond zou bezoeken op de 

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen in Utrecht.” 

De ommezwaai is wel een hele flinke. Wat bezielt je 

om dit te willen, je hebt een man en twee kinderen. 

Er moet toch geld op de plank komen en dan ga jij 

studeren? 

“Haha, dat heb ik mezelf ook wel eens afgevraagd als ik 

met mijn studieboeken bij de zwemles zat of langs de 

lijn bij de voetbaltraining nog even probeerde mijn huis-

werk te maken. In principe deed ik niets aan de studie 

als de kinderen uit school kwamen tot ze naar bed gin-

gen, maar iedereen in huis was wel blij als er weer een 

tentamen achter de rug was en het hele huis 

De SWITCH  van: 

Nienke Neumann 

 

Van verpleegster tot manager 

en nu dan tolk / vertaalster 

ITALIAANS 
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“Veranderen? Absoluut “Veranderen? Absoluut 
DOEN voordat het te laat is en het DOEN voordat het te laat is en het 

niet meer kan”niet meer kan”  

Stichting SAMStichting SAM 

  

weer ontdaan werd van alle A4-tjes vol met Itali-

aanse grammatica, wetenswaardigheden, topografie, 

geschiedenisfeiten etc.” 

“Gelukkig heb ik na een jaar zonder werk te hebben 

gezeten via een oud-collega een parttime baan gevon-

den, wederom in de farmaceutische branche. Hierdoor 

kunnen we gelukkig de studiekosten betalen, maar fi-

nancieel hebben we het inderdaad wel wat minder ruim 

dan daarvoor. Aan de andere kant lukt het nog steeds 

elk jaar op vakantie te gaan en kan iedereen zijn hob-

by’s beoefenen. Slecht hebben we het dus echt niet.” 

Je zit nu in het laatste jaar van je studie, dus stage 

lopen. Het wordt een stage die mede de Stichting 

SAM raakt. Waar ga je stage lopen en wat ga je 

doen? 

“Ad en Sjaak, de eigenaren van het digi-magazine Il 

Tramonto, willen aan de hand van hun zelfgeschreven 

blogs een boek uitbrengen, waarbij ik de vertaling naar 

het Italiaans verzorg. Dankzij hun bemiddeling kan ik dit 

doen met een puike grammaticale begeleiding vanuit 

Italië. Ik kan nu met begeleiding van Giulia Gelisio, Uni-

versiteit van Udine, een enorme ervaring opbouwen. 

Welke kansen zie jij voor jezelf als je dadelijk de 

studie hebt afgerond? Heb je al een idee waar je 

wilt gaan werken? 

“Nadat ik mijn studie heb afgerond, wil ik graag als zelf-

standig vertaler gaan werken. Als startende vertaler 

met de talencombinatie Italiaans-Nederlands zal het 

best wat moeite kosten een plekje op de markt te ver-

overen. Daarom zal ik mij mogelijk ook gaan richten op 

het Engels en wil ik me gaan specialiseren in het me-

disch vertalen. Daarnaast ben ik gestart met het geven 

van lessen Italiaans. 

En verder? Ik blijf om me heen kijken, op zoek naar 

nieuwe uitdagingen die bij me passen.” 

Vooruitkijkende naar 2016, studie afgerond en een 

nieuwe baan dan op zoek naar nieuw werk of voor 

jezelf beginnen op basis van je studie die je vanuit 

de crisis bent gaan volgen. Was die inspanning en 

die investering de moeite waard? Zou je het weer 

doen? 

“Voorlopig kan ik het vertalen combineren met mijn hui-

dige baan. Als ik genoeg inkomsten uit het vertalen zou 

halen, dan zal ik zeker overwegen mijn huidige baan op 

te geven, maar de combinatie vast inkomen, werken in 

een team en het vertalen vanuit huis vind ik een hele 

prettige combinatie.” 

“De inspanning en de investering zijn zeker de moeite 

waard geweest. De crisis heb ik zelf nooit als een crisis 

beschouwd, maar als een mogelijkheid. Een mogelijk-

heid mezelf verder te ontplooien en van mijn hobby en 

passie mijn werk te maken.” 

Zou je het anderen adviseren om zo’n verandering 

vooral te doen?  

Als het enigszins mogelijk is, absoluut! Er is vaak meer 

mogelijk dan je zelf denkt. Je moet rekening houden met 

beperkende omstandigheden, maar voor de meeste be-

perkingen bestaan ook weer oplossingen. En wees niet 

bang je doelen en plannen gaandeweg bij te stellen, er 

zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.  

Voor contact met Nienke, klik:  

Passie voor Bella Italia 
Il Tramonto is een digi-magazine / blog over Noord Italië, 

in het bijzonder over de regio’s Friuli Venezia Giulia en 

de Veneto. Dit ‘vergeten’ gebied heeft zoveel te bieden 

en is toch nog zó onbekend in Nederland en België. “il 

Toscana del Nord” zo wordt het door de Italianen zelf 

genoemd. Gouden stranden, een Hollands landschap 

overgaand in glooiende heuvels en afgebakend door 

witte bergtoppen. Voor ieder wat wils tussen Venetië en 

Triëst. 

Klik hierhier voor 

meer info en 

meld je via de 

website aan om 

het digi maga-

zine gratis te 

ontvangen. 

Ciao, ciao! 

http://www.iltramonto.eu
https://nl.linkedin.com/in/nienke-neumann-954b1011/nl
mailto:nien0704@hotmail.com?subject=N.a.v.%20editorial%20in%20SAM%20Magazine
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haar PITCH ervaringhaar PITCH ervaringhaar PITCH ervaring   

 

“Vertel de waarheid met 

een verhaal”   

In ’t Zonnetje bij SAMIn ’t Zonnetje bij SAM  

Een half jaar geleden maakte ik de keus om van mijn 

hobby mijn werk te maken. Niet langer af en toe een 

coachee begeleiden of een training geven, maar als 

coach voor professionals mijn brood verdienen. 

Niets doe ik liever dan mensen begeleiden die zich in 

de kou voelen staan. Ik help ze om eigen regie terug te 

krijgen bij bijvoorbeeld een (dreigende) burn-out, carriè-

retwijfels of problemen met collega’s. 

Het SAM netwerk ontving mij met open armen en bood 

me de mogelijkheid om mijzelf als coach in het zonnetje 

te zetten met een pitch. 

Spreekbeurt; of toch niet? 

“Dat doe ik wel even”, was mijn eerste gedachte. Ik 

hield mijn ‘spreekbeurt’ op proef voor mijn loopbaan-

coach, mijn collega en mijn man. Maar al snel zag ik 

hun aandacht wegsijpelen. 

Waar ging het mis? “We missen jou”, was hun com-

mentaar. “Als je op andere momenten vertelt over coa-

ching, voelen we je enthousiasme, maar nu niet”. Vind 

dat maar eens terug als alle ogen op je gericht zijn..... 

 

Tips van een expert 

Dan Roam – gespecialiseerd in presenteren – hielp 

me uit de brand. Zijn simpele regels zijn: 

Vertel de waarheid (dan worden harten geraakt); 

Vertel de waarheid met een verhaal; 

Vertel het verhaal met plaatjes. 

Aan de hand van deze regels heb ik mijn spreekbeurt 

omgebouwd tot pitch. Mijn visie op coachen heb ik ge-

ïllustreerd vanuit mijn eigen ervaringen, mijn verhaal 

dus. Dat voelen degenen die luisteren en daardoor 

ontstaat er vertrouwen in degene die presenteert, al-

dus Dan Roam. Omdat een beamer niet past bij een 

pitch, heb ik de plaatjes gecreëerd met beeldende taal 

en bewegingen. De levendige voorbeelden uit mijn ei-

gen leven leidden tot herkenning bij de aanwezigen en 

een welgemeend applaus achteraf.  

Een pitch en dan? 

Dan is er dat ene moment van succes, maar dan? Di-

rect reageerde één deelnemer enthousiast en stelde 

vragen over mijn aanpak. In de pauze ben ik op hem 

afgestapt en hebben we een afspraak gemaakt. In een 

volgende SAM bijeenkomst – waar ik weer van harte 

welkom was – heb ik een oproep mogen doen voor 

coachees in het kader van de verdiepende opleiding 

die ik nu volg. Ook daar zijn weer fijne contacten uit 

voortgekomen, ik ben benieuwd wat die me gaan bren-

gen. 

Aanrader! 

De kracht van SAM ligt in mijn ogen in de warme, open 

houding, het denken in kansen en het mogelijk maken 

van verbindingen. Als pitcher heb ik mijn netwerk kun-

nen uitbreiden. En als slagroom op de taart krijg ik veel 

vertrouwen en warme, inspirerende reacties. Kortom, 

de zon van SAM kan ik iedereen aanraden! 

Sarah Schendeler 

06-22349839 

Voor contact, klik: 

Sarah SchendelerSarah Schendeler  

Foto Hans Schiet  

 
www 

mailto:sarah.schendeler@de-fermate.nl?subject=N.a.v.%20editorial%20in%20SAM%20Magazine
https://nl.linkedin.com/in/sarahschendeler
https://nl.linkedin.com/in/sarahschendeler
http://www.de-fermate.nl
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Als je werk je hobby is 

Weer een jaar voorbijgevlogen, 

zoals vele voorbije jaren. 2015 zit er 

ook weer op! Voor mijn gevoel is 

het jaar pas net begonnen en we-

derom mag ik stellen dat ik tijd te-

kort ben gekomen om alles te doen, 

of nieuwe dingen uit te proberen, 

bijvoorbeeld een nieuwe groep ge-

ïnteresseerden bij SAM te betrek-

ken zoals stagiaires / studenten van 

P&O opleidingen. “Kwestie van 

plannen”, hoor ik je denken! Zit wat 

in, echter ik vind het zó heerlijk om 

de dingen te doen die ik mag en 

kan doen. Het is als een hobby be-

gonnen en deze hobby is nu mijn 

werk, mijn bestuursfunctie bij de 

Stichting SAM. 

Op ‘t juiste moment op juiste plek 

En als je het niet als werken ziet 

maar als een heerlijke tijdsinspan-

ning, gedreven vanuit geestdrift en 

ideologie, dan wil je veel, en veel 

meer. Ik wil meters maken, vooruit-

gang boeken en nog meer mensen 

spreken en helpen. Ik wil nog veel 

meer boodschappen uitzenden door 

te publiceren en kennis uit te wisse-

len. En bij alles wat ik doe consta-

teer ik dat mijn netwerk werkzaam-

heden absoluut begrensd worden. 

Door tijd en door omstandigheden. 

Daar waar HR professionals in de 

loopbaanbegeleiding vaak als slo-

gan bezigen ‘de juiste persoon op 

het juiste moment op de juiste plek’, 

zo is het voor mij als netwerker pre-

cies zó. Ik moet op het juiste mo-

ment op de juiste plaats zijn en met 

de juiste mensen praten waarbij ik 

net met de juiste boodschap kom. 

En dat kost tijd en inspanning. Niet 

voor niets lees je overal dat net-

werken net werken is. Mensen die 

badinerend doen over netwerken 

komen per definitie in mijn allergie 

terecht. Vreselijk! 

Springprocessie van Echternach 

Ik herhaal wat ik al vele keren heb 

gezegd, want uit ervaring weet ik 

dat netwerken te vergelijken is met 

de springprocessie van Echternach: 

3 stappen heen en 2 terug. Je doet 

wat je vindt wat je moet doen graag 

en met volle overtui-

ging en toch is het ver-

moeiend. Soms heel 

erg vermoeiend. 

Synergie 

Ik schiet door in mijn 

doen omdat ik de over-

tuiging heb dat we sa-

men veel meer kunnen 

dan alleen. Dat het 

beter is om synergie na 

te streven en dat veel 

meer organisaties een 

grotere bijdrage zouden kunnen 

geven aan een vitale arbeidsmarkt 

als ze nog meer in verbinding zou-

den staan met hun omgeving dan 

wel open zouden staan voor nood-

zakelijke verandering. Door mijn 

gedrevenheid heb ik de neiging om 

door te slaan en in de valkuil van 

deze kernkwaliteit terecht te komen. 

Dan is het goed om vanuit mijn 

thuisfront terug gefloten en gecon-

fronteerd te worden met mijn ge-

drag. 

2015? 

En bij de evaluatie van een voorbije 

kalenderjaar is daarom ook de nei-

ging groot om te starten met de 

woorden: “ik had nog veel meer 

willen doen”. Het is goed om dan in 

de spiegel en diep in je hart te kij-

ken om andere woorden te vinden 

om een jaarafsluitende boodschap 

te schrijven. “Ik ben tevreden, ik 

heb ongelooflijk mijn best gedaan 

en ik weet dat ik organisaties en 

mensen heb geholpen met mijn 

inspanningen vanuit de Stichting 

SAM en o.a. binnen het werkge-

versnetwerk SAM.” 

Dankbaarheid 

De waarderingen die ik vanuit aan-

gesloten werkgevers kreeg waren 

heerlijk. De dankbaarheid die ik 

ontving van de vele mensen die 

binnen SAM kwamen pitchen was 

verrukkelijk en strelend. De inzet 

die ik zie ontstaan bij aangesloten 

werkgevers om met goede ideeën 

te komen voor een vitale arbeids-

markt vind ik zelfs hartverwarmend 

en super! Ik ga niet alle voorbeel-

den noemen, echter mijn bijzonder 

warme gevoelens voor mijn eigen Gemeente 

Eindhoven wil ik niet verheimelijken. Deze orga-

nisatie geeft in onze grote (brainport)regio het 

voorbeeld dat het goed is als werkgever om een 

loopbaanevenement / carrièremarkt mogelijk te 

maken en te promoten in de eigen regio. Kijken-

de naar mijn ideologie is dat natuurlijk het kersje 

op de taart. Nogmaals mijn oproep: doe alle-

maal mee met het loopbaanevenement 

‘Design Your Own Career’ en plaats je als goed 

werkgever samen met Eindhoven op de deelne-

merslijst. Doe het voor jezelf als organisatie en 

doe het voor alle medewerkers in de regio. 

SAM staat binnen Nederland 

De aandacht die SAM vanuit heel Nederland 

krijgt is ook fantastisch. De lezersaantallen op de 

website zijn werkelijk overweldigend. Zo waren 

de uitschieters mijn eigen verhaal over werk-

vreugde, wat is dat? en - met trots voor zijn 

geweldige intellectuele bijdrage - de editorial van 

professor Leen de Waal (HRM is door haar 

schizofrenie de weg helemaal kwijt). 

De vacatures die wij mochten plaatsen van vele 

aangesloten werkgevers werden gretig bekeken. 

De recent geplaatste oproep van de gemeente 

Veldhoven voor 5 vacatures boekte maar liefst 

977 unieke lezers. 

Geen reden tot klagen, dankjewel 

Neen, reden om te klagen heb ik niet. Het SAM 

bloeit en dat dankzij allen die mij / ons erbij hel-

pen. Een grote dank aan medebestuurslid Sjaak 

Verweij die vanuit eenzelfde passie zich voor de 

arbeidsmarkt inzet. Onze persoonlijke adviseurs, 

de leden van de Raad van Inspiratie, onze ge-

weldige netwerkcontacten en natuurlijk al onze 

ongelooflijk geweldige netwerkcontacten van de 

aangesloten werkgevers: 

DANK VOOR ALLES en we vertrouwen op 

jullie inzet voor een vitale arbeidsmarkt en 

een constructieve samenwerking ook weer in 

2016. 

 

 

 Ken je kerncompetenties ! 

Mr Ad SmetsMr Ad Smets, voorzitter Stichting SAM 

http://www.samzon.mobi/werkvreugde-wat-is-dat/
http://www.samzon.mobi/werkvreugde-wat-is-dat/
http://www.samzon.mobi/hrm-is-door-haar-schizofrenie-de-weg-helemaal-kwijt/
http://www.samzon.mobi/hrm-is-door-haar-schizofrenie-de-weg-helemaal-kwijt/
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Nieuwe deelnemers werkgeversnetwerk  

Doet jouw werkgever al mee?Doet jouw werkgever al mee?  

Klik hier voor de lijst van werkgevers die al meedoen 

AGENDA 2016 
werkgeversnetwerk SAM 

 

 
2 februari te gast bij St. An-

na Zorggroep te Geldrop 
 

31 maart: te gast bij 
Margolin (Zorg van de Zaak) 

 
26 mei: te gast bij het 

Máxima Medisch Centrum 
 

22 september: te gast bij ‘t 
St. Elisabeth Ziekenhuis 

 
22 november: te gast bij de 

Gemeente Weert 

 

 

http://www.samzon.mobi/werkgevers/


Pagina 11 

 

Stichting SAMStichting SAM 

Nieuwe deelnemers  

Doen jullie al mee aan deze regiopool?Doen jullie al mee aan deze regiopool?  

Klik hier voor meer info 

Alle werkgevers kunnen meedoen met de SAM Regiopool. Men hoeft niet automatisch deel-

nemer te zijn van het werkgeversnetwerk SAM. 

Werkgevers die zich hebben aangemeld voor de SAM Regiopool worden uitgenodigd voor deel 

1 (het match / pitchdeel) van de reguliere bijeenkomsten van het werkgeversnetwerk SAM in 

2016.  Men kan dan samen met vele andere werkgevers kandidaten en vacatures / klussen 

uitwisselen. Indien men deel 2 toch wil blijven bijwonen, wordt de deelname (€ 125) per bijge-

woonde keer in rekening gebracht. 

 

 

hier 

  Lees verder 

 Lees verder 

hier 

 

 

http://www.samregiopool.nl
http://www.samregiopool.nl
http://www.samzon.mobi/werkorganisatie-cgm-sam-regiopool/
http://www.samzon.mobi/werkorganisatie-cgm-sam-regiopool/
http://www.samzon.mobi/de-rechtspraak-roermond-maastricht-doet-mee-met-de-sam-regiopool/
http://www.samregiopool.nl
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Design your own careerDesign your own career  
Regionaal loopbaanevent 2016Regionaal loopbaanevent 2016  

Samenwerking Gemeente Eindhoven & Stichting SAMSamenwerking Gemeente Eindhoven & Stichting SAM  

van 4 t/m 7 aprilvan 4 t/m 7 april  

Stichting SAMStichting SAM 

 

‘Design your own career’ 

Belangstellende werkgevers kunnen nu al 

per mail contact opnemen 

met de projectmanager Sjaak Verweij. 

DOE MEE! 
Dit carrière / loopbaanevent mag gezien worden als Dit carrière / loopbaanevent mag gezien worden als hét regionale evenement hét regionale evenement voor medewer-voor medewer-

kers van werkgevers die Duurzame Inzetbaarheid hoog in het vaandel dragen. Natuurlijk wil kers van werkgevers die Duurzame Inzetbaarheid hoog in het vaandel dragen. Natuurlijk wil 

een Goed Werkgever zijn medewerkers de kans bieden om een dag te netwerken en actuele een Goed Werkgever zijn medewerkers de kans bieden om een dag te netwerken en actuele 

kennis op te doen om goed beeld te krijgen of te behouden op de kansen en mogelijkheden kennis op te doen om goed beeld te krijgen of te behouden op de kansen en mogelijkheden 

van de arbeidsmarktmogelijkheden.van de arbeidsmarktmogelijkheden.  

Terwijl werkgevers op dag 1, 2 en 3 de kans krijgen om zelf als organisatie te Terwijl werkgevers op dag 1, 2 en 3 de kans krijgen om zelf als organisatie te PITCHENPITCHEN  voor voor 

medewerkers van andere deelnemende werkgevers, worden medewerkers op dag 4 (7 april medewerkers van andere deelnemende werkgevers, worden medewerkers op dag 4 (7 april 

2016) tijdens 2016) tijdens de regionale loopbaande regionale loopbaan--  & carrièremarktdag& carrièremarktdag, die plaatsvindt in het , die plaatsvindt in het STADHUISSTADHUIS  van van 

de Gemeente Eindhoven, in de gelegenheid gesteld om te netwerken en kennis op te doen.de Gemeente Eindhoven, in de gelegenheid gesteld om te netwerken en kennis op te doen.   

Regionale carrièremarktdagRegionale carrièremarktdag  

* Workshops* Workshops  

* CV dokters* CV dokters  

* Social Media adviseurs* Social Media adviseurs  

* Netwerktips* Netwerktips  

* Netwerkgelegenheid* Netwerkgelegenheid  

* Seminar* Seminar  

Wij doen ‘t 
SAMen in de r

egio !

Wij doen ‘t 
SAMen in de r

egio !

Wij doen ‘t 
SAMen in de r

egio !   

Stichting SAMStichting SAM 

Sjaak Verweij: Sjaak Verweij: “Alle werkgevers die zich-“Alle werkgevers die zich-

zelf in the picture willen zetten als ‘goed zelf in the picture willen zetten als ‘goed 

werkgever’ en die hun eigen medewerkers werkgever’ en die hun eigen medewerkers 

een kans vergunnen om zich bewust te een kans vergunnen om zich bewust te 

worden waarom het goed is om zich te blij-worden waarom het goed is om zich te blij-

ven ontwikkelen, kunnen aan dit prachtige ven ontwikkelen, kunnen aan dit prachtige 

loopbaanevenement meedoen!”loopbaanevenement meedoen!” 

mailto:sjaak.verweij@samzon.mobi?subject=info%20loopbaanevent%202016:%20%22Design%20your%20own%20career%22
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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 ook een taak om ZZP-er meer aan de Stichting SAM te binden. Insteek 
is dat we er samen beter van worden en dat ‘brengen en halen’ in verhouding 
staan. Ben jij geïnteresseerd, neem dan contact op met Sjaak Verweij, project-
manager 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  

Klik hier 

KENNISDELING 

Klik hier voor alle edities 

De Stichting SAM heeft als doel een bijdrage te leveren aan 

de vitaliteit van de arbeidsmarkt. Enerzijds onderhouden de 

bestuursleden van de stichting nauwe contacten met werk-

gevers via het werkgeversnetwerk SAM dat door de stichting 

wordt onderhouden, anderzijds nodigt de stichting SAM an-

deren uit om kennis van de arbeidsmarkt met anderen 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 ande-

ren terecht zodat men niet vanaf het nulpunt hoeft te star-

ten? En dat men gebruikmaakt van de ervaringen die al zijn 

opgedaan? SAM biedt hierbij een helpende hand. 

SAM biedt werkgevers en deskundigen de mogelijkheden 

om ervaringen en kennis te delen. Ook dát is samenwerken! 

 

 

 

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/
mailto:redactie@samzon.mobi
https://www.facebook.com/groups/275785782480189/
https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=2335792
https://www.linkedin.com/in/sjaakverweij
http://www.samzon.mobi/hrm-is-door-haar-schizofrenie-de-weg-helemaal-kwijt/
http://www.samzon.mobi/wp/sam-magazine/
https://nl.linkedin.com/in/sjaakverweij
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