
 

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: Kamer van Koophandel 

John F. Kennedylaan 2                                                                                                                    

5612 AB EINDHOVEN     

                              meer info over route/locatie op pag. 2            

                       
    

 
Let op: meld je tijdig aan (voor zover nog niet gedaan) bij Ad 

 

Donderdag 29 november 2018    8.30 – 13.00 uur 

 
1. 08:30 uur: inloop 1

ste
 deel 

 
2. 09:00 uur: MATCHMOMENT 

Uitwisseling van vacatures en kandidaten. Bovendien kunnen loopbaankandidaten ‘pitchen’ voor een groep van professionals. 
Dit is leerzaam voor de kandidaat, voor de begeleidende (loopbaan)adviseur en voor alle aanwezigen.  
NB: Het pitchen bij SAM is erg populair, niet alleen omdat het leerzaam is voor de kandidaten en begeleiders, maar omdat het pitchen goede resultaten oplevert.  

Inmiddels is de wachtlijst zo groot dat we een inhaalslag gaan maken en tijdens deze netwerkbijeenkomst niet 3 maar 7 pitchers de kans geven. Dit houdt in dat er  
minder tijd overblijft voor andere kandidaten en vacatures. Daarom verzoeken wij jullie de vacatures (en kandidaten) geprint mee te nemen zodat jullie deze ter plekke  
op een prikbord kunnen hangen. We proberen wel een gaatje te vinden om kort een kandidaat onder de aandacht te brengen. 

 
3. 09:45 uur: inloop 2

de
 deel 

 
4. Officiële opening 

Prof. Dr Jan Harm Zwaveling, CEO Máxima Medisch Centrum  
en Beschermheer van Stichting SAM 
 

5. Welkom bij ‘de Kamer’ 
Karolien van Lieshout, directeur Mobiliteitscentrum KvK 
Wat betekent de huidige transitie voor onze medewerkers? 
 

6. Fit for the future  

introductie: Karolien van Lieshout, directeur Mobiliteitscentrum KvK 
presentatie: Jacqueline Doomen, Teamleider Mobiliteitscentrum KvK 
Het Fit for the future programma en de mogelijkheden voor de medewerkers en de 
‘van-werk-naar’werk’- kandidaten bij de KvK 
 

7. Regietheater bij de KvK 
Hoe brengen we beweging in de organisatie en hoe ondersteun je medewerkers en  
leidinggevenden? Regietheater is één van de manieren om leidinggevenden en mobiliteits- 
kandidaten te trainen. Situaties op de werkvloer worden door acteurs op ludieke wijze nagespeeld. 
(een interactie tussen acteurs en publiek) 

8. Gastlezing: ‘Kritische carrièrewisselingen leidinggevenden’  
Dr Gert-Jan Melker – universitair docent 
Gert-Jan Melker is als universitair docent verbonden aan de Faculteit der Economische Wetenschappen & Bedrijfskunde van  
de Vrije Universiteit Amsterdam en aan het Center for Accounting, Auditing & Control van Nyenrode Business University.  
Daarnaast is hij docent Management & Organisatie bij IBO Business School in Leusden en auteur van verschillende 
managementboeken. 

9. 12:15 uur: de netwerklunch, aangeboden door de gastorganisatie. 
 

 
 
bij vertraging, bel of sms Sjaak 06-55106723 (geen WhatsApp) 
 

 Agenda

mailto:ad.smets@samzon.mobi?subject=Ja,%20ik%20kom%20graag%20naar%20de%20SAM%20Netwerkbijeenkomst%20op%2029%20november%20(KvK)
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Kamer van Koophandel 
Ondernemersplein Eindhoven 

Grote Zaal – 1e etage 
 

John F. Kennedylaan 2  
5612 AB  Eindhoven 

Parkeren:  
Betaald parkeren in Parking Kennedyplein en  
betaald parkeren (beperkt) bij TU Eindhoven 

(er worden géén uitrijkaarten verstrekt) 
 

Openbaar Vervoer: 
 Het pand ligt op 3 minuten loopafstand van Station Eindhoven 

 

Gezien de beperkte parkeermogelijkheden adviseren wij om 
zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer 

 
Melden bij binnenkomst: 

Deelnemers worden verzocht bij binnenkomst zich bij de balie aan te melden.  
Vervolgens worden de deelnemers in groepjes naar de vergaderruimte begeleid. 


