
Door deelname aan één van de SAM activiteiten geef je automatisch toestemming tijdens deze activiteiten gemaakte foto’s te gebruiken 

voor publiciteitsdoeleinden in de breedste zin van het woord en je mailadres te gebruiken voor het toesturen van de nieuwsbrieven van SAM. 

 

 

 

 

 

 
 

 
     Gastorganisatie: AMPHIA 

       locatie Molengracht 

       Molengracht 21 -  4818 CK  BREDA 

       zaal: Het Kenniscentrum 

               klik hier voor Google / routebeschrijving 

 
                  
Let op: gelieve zich snel aan te melden (voor zover nog niet gedaan) bij Ad 

 
Dinsdag 6 februari 2018    8.30 – 13.00 uur 

 
1. 08:30 uur: inloop 1

ste
 deel 

 
2. 09:00 uur: matchen (vacatures / kandidaten/ pitchen) 

 
3. 09:45 uur: inloop 2

de
 deel 

 
4. 10:00 uur: opening SAM Netwerkbijeenkomst 

 

5. Welkom bij Amphia 

Maaike van Gurp, Teamleidingevende P&O bij Amphia 

 
6. De digitale Vitaliteitskaart – ‘vitaal & bevlogen aan het werk’ 

Tristan Garos, senior adviseur vitaliteit & talent bij Amphia 
Tristan geeft je een kijkje in de Vitaliteitskaart Amphia. De Vitaliteitskaart versterkt de vitaliteit van alle Amphianen en  
draagt bij aan het werkgeluk, zodat iedereen zijn/haar werk met energie en plezier doet en blijft doen.  
De vitaliteitskaart voorziet in praktische tips, online oefeningen, interventies en activiteiten. Medewerkers kunnen zelf  
informatie en verschillende interventies vinden om vitaal en bevlogen aan het werk te blijven. Het online aanbod is  
dynamisch en wordt op basis van behoefte vanuit de organisatie en nieuwe ontwikkelingen continu aangepast.  
Zo is de vitaliteitskaart onlangs verder uitgebreid met de thema’s rondom “sterk in je werk”. 

  
7. SAM Paper – Duurzame inzetbaarheid 

Sarah Schendeler, coach, counseler, eigenaar van Fermate Coaching en SAM-redactielid  
In het kader van het thema ‘Groeiende organisaties door bloeiende medewerkers’, interviewde  
SAM-redactielid Sarah Schendeler een aantal werkgevers binnen het SAM Netwerk. 
In een persoonlijk interview met HR-professionals besprak Sarah beleid en ervaringen.  
De praktische inzichten vanuit deze interviews en een workshop in 2016 zijn gekoppeld aan  
theorie(ën) over duurzame inzetbaarheid en gebundeld tot ons eerste SAM Paper. 

8. Herkennen Laaggeletterdheid 
Marjan Middelkoop van CUBISS 
Op 27 maart 2018 organiseert SAM in samenwerking  met Stichting Cubiss Brabant een gratis inspiratieworkshop over  
een - onderschat - maatschappelijk probleem: Laaggeletterheid. Marjan geeft een kort inkijkje wat  
we kunnen verwachten tijdens deze inspiratieworkshop. 

9. 12:15 uur: de netwerklunch, aangeboden door de gastorganisatie Amphia 
 
 
bij vertraging, bel of sms Sjaak 06-55106723 (geen WhatsApp) 

 

           Agenda SAM Netwerkbijeenkomst 6 februari 2018 – AMPHIA  

 Agenda

https://www.google.nl/maps/place/Amphia+Ziekenhuis/@51.5822259,4.7967589,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1smolengracht+breda+amphia!3m4!1s0x0:0x437e7deb70dae8c6!8m2!3d51.5819328!4d4.7970463
mailto:ad.smets@samzon.mobi?subject=Ja,%20ik%20kom%20graag%20naar%20de%20SAM%20Netwerkbijeenkomst%20op%206%20februari%20(Amphia)

