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Dit jaar organiseerde Pro-
Motion, het interne loop-
baancentrum van Ons Mid-
delbaar Onderwijs (OMO), 
voor de eerste keer een 
interne  Loopbaan4daagse 
voor alle medewerkers van 
OMO. Tijdens de vierdaag-
se verzorgden loopbaanad-
viseurs van ProMotion 
workshops over loopbaan-
ontwikkeling en kregen 
medewerkers de unieke 
kans om een dagje mee te 
lopen met een collega.  

Bij Ons Middelbaar Onder-
wijs werken ongeveer 7000 
medewerkers verdeeld 
over 35 scholen voor Voort-
gezet Onderwijs op 70 loca-
ties. De voorzitter van de 
raad van bestuur, Eugène 
Bernard, vindt loopbaan-
ontwikkeling erg belangrijk 
en droeg dit initiatief een 
warm hart toe. In een inter-
view zei hij:  “ De tip die ik 

iedereen binnen Ons Middel-
baar Onderwijs zou willen 
meegeven: verken de wereld 
om je heen. Het gras lijkt al-
tijd groener bij de buren. 
Maar is dat ook werkelijk zo? 
Dat kun je alleen weten als je 
het probeert. Dan pas kun je 
erover meepraten. En houd je 
niet vast aan schijnzekerhe-
den, durf buiten de kaders te 
denken en je eigen vrijheid te 
pakken binnen de organisatie. 
Er is meer mogelijk dan je in 
eerste instantie denkt. Ik zou 
iedereen willen aanraden om 
in deze week een kijkje te 
nemen in de keuken van een 
collega en eens de proef op 
de som te nemen. Wie weet 
smaakt het naar meer. Of 
niet, en dan weet je dat ook 
weer.”  

Het interview met de voor-
zitter verscheen op de web-
site van ProMotion en in het 
personeelsblad Omologie. 

Tevens werd er een speciale 
website ontwikkeld waarop 
uitgebreide informatie over 
de Loopbaan4daagse was te 
vinden en waar medewer-
kers zich meteen konden 
inschrijven voor een work-
shop of een meeloopdag. 
Deze site werd gekoppeld 
aan de originele website van 
ProMotion. Ook werden er 
mailings verstuurd naar de 
schoolleiders en P&O’ers 
met het verzoek om de 
Loopbaan4daagse te promo-
ten onder het eigen perso-
neel. Tot slot speelden de 
loopbaanadviseurs een be-
langrijke rol in de promotie: 
zij wezen hun clientèle op dit 
initiatief. 

De eerste Loopbaan4daagse 
was een succes. Het thema 
loopbaanontwikkeling is op 
verschillende en actieve ma-
nieren bij medewerkers on-
der de aandacht gebracht en  
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Lonneke Ploum, hoofd Pro-
motion zegt hierover: “We 
willen zoveel mogelijk mede-
werkers laten zien welke mo-
gelijkheden er binnen OMO 
beschikbaar zijn om je te ont-
wikkelen of om intern te be-
wegen. De Loopbaan4daagse 
is een uitermate geschikt in-
strument gebleken om dit 
thema onder de aandacht te 
brengen bij het personeel. De 
medewerking van de Raad van 
Bestuur, de schoolleiders en 
de P&O’ers is van essentieel 
belang. Wij hopen dan ook dat 
wij volgend jaar weer op hen 
kunnen rekenen om van de 
tweede Loopbaan4daagse een 
nog groter succes te maken.” 

 

dit leverde ongeveer 100 
deelnemers op. Er waren 60 
collega’s die een les bij elkaar 
volgden, een vergadering 
bijwoonden of die kennis 
maakten met een andere 
school of schooltype. De ove-
rige collega’s schreven zich in 
voor één van de negen work-
shops, die gedurende de 
Loopbaan4daagse door de 
loopbaanadviseurs van Pro-
Motion werden gegeven. Het 
aanbod van de workshops 
was heel divers: van ‘het pim-
pen van je POP’ tot het leren 
kennen van ‘alle ins en outs 
van Linkedin’ en ‘het inzicht 
krijgen in je drijfveren’.  

 

Binnen het SAM netwerk worden vacatures uitgewisseld en 
ook mobiliteitskandidaten. Medewerkers, rijk aan (werk)
ervaringen en met prachtige competentieprofielen. Wij vragen 
ruim aandacht voor deze collega‟s. Heb je binnen je eigen 
organisatie een functie voor hen, neem dan contact op met 
de redactie. 
 
Wij sturen je graag het zoekprofiel en CV toe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Functiebenaming / woonplaats kandidaat)  
 
 

 Beleidsmedewerker (WO) met recherche ervaring,  
Helmond 

 Medewerker Integriteit (WO) arbeids– en organisatiepsy-
choloog met juridische achtergrond, Den Bosch 

 P&O adviseur, Roermond 

 P&O adviseur, Helmond 

 P&O adviseur, Eindhoven 

 Interim manager HRM, Eindhoven 
 

Aangeboden S
AM to

ppers 

De Loopvaan4daagse is 
nog maar net achter de 
rug, maar de eerste tevre-
den reacties van deelne-
mers druppelen binnen. De 
trainers hebben compli-
menten ontvangen over de 
organisatie, inhoud en kwa-
liteit van de workshops. En 
ook de meeloopdagen wer-
den over het algemeen als 
leuk en leerzaam be-
schouwd. Eén van onze 
collega’s liet weten: “Ik zou 
mijn collega’s zeker aanra-
den om de volgende keer 
mee te doen.”  

En die volgende keer gaat 
er komen, als het aan Pro-
Motion ligt.  

► vervolg vorige pagina 

SAM 
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Voor meer informatie over het mobili-

teitsnetwerk SAM, kijk op onze websi-

te. Onze Flyer kun je daar downloa-

den. 

Voor meer informatie over dit SAM 

Bulletin, neem contact op met de re-

dactie (sam@yourswitch.mobi). Je 

krijgt dan tevens automatisch de vol-

gende keren het SAM bulletin toege-

stuurd. 

Ook op Linkedin is een netwerkgroep 

SAM opgericht. Als je wilt linken, je 

bent van harte uitgenodigd. Het is 

onze bedoeling dat we via deze links 

sneller informatie over vacatures en 

kandidaten kunnen uitwisselen. Doe 

gerust mee!  

SAM nu ook als netwerkgroep op: 

website SAM  

www.samzon.mobi 
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Kai Elissen: 1000
ste

 abonnee SAM Bulletin:  

Kai is student Personeel & Arbeid bij 

Avans Hogeschool en loopt stage bij 

de afdeling P&O van de gemeente 

Oss. De gemeente Oss was toeval-

lig gedurende zijn stageperiode gast

-organisatie voor het mobiliteitsnet-

werk Samenwerken Aan Mobiliteit 

(SAM). Tijdens dit overleg werd een 

oproep gedaan om alsnog collega‟s 

op te geven voor het gratis digitale 

SAM Bulletin.  De teller stond toen 

vlak onder  de 1000. De 1000ste zou 

beloond worden met een editorial. 

Kai zal in januari worden geïnter-

viewd voor de voorjaarseditie van 

het SAM Bulletin. 

Hij vond het een prachtige ervaring 

om bij dit netwerk aan te sluiten. 'Dit 

is één van de vele mogelijkheden 

die mijn stage mij heeft geboden', 

aldus een blije Kai Elissen. 

Kijk op Linkedin  

en word ook  

lid van de groep 

„Vriend van SAM” 
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We gotta move ….. 

SAM 

Samenvatting van de pre-

sentatie die Karin Vos 

heeft gegeven als 

“gastheer” voor het SAM 

mobiliteitsnetwerk  op 22 

november 2010. 

Aanleiding mobiliteit 

Zoals elke overheidsinstan-

tie staat ook de gemeente 

Oss voor een aantal opga-

ven. Naast doelmatigheid 

en een kerntakendiscussie 

krijgt de gemeente Oss op 

termijn ook te maken met 

een krapte op de arbeids-

markt. Bovendien is er een 

nieuw college wat haar 

eigen vragen en opdrach-

ten zal hebben.  

Dit alles maakt het  een 

uitgelezen kans om juist nu 

te beginnen om mobiliteit 

te bevorderen en mensen 

in beweging te krijgen, van-

daar de link naar de beken-

de reclametune van de 

ANWB: “we gotta move”. 

Tot 2014 zal naar verwach-

ting de formatie met zo‟n 

60 tot 100 medewerkers 

afnemen. Omdat de uit-

stroom d.m.v. het instru-

ment Strategische Perso-

neels Planning (SPP) in 

kaart is gebracht, is de ver-

wachting dat het aantal 

medewerkers dat tot 2015 

uit zal stromen in verband 

met pensioen op 112 ligt. 

Vacaturestop afkondigen 

en het probleem is opge-

lost zou je zeggen. Oss 

ziet dit anders….. 

Door middel van mobiliteit 

en opleidingen wil zij haar 

medewerkers door de ge-

hele organisatie laten be-

wegen maar ook in organi-

saties binnen de netwerken 

zoals SAM. Op deze ma-

nier zijn de medewerkers 

op meerdere vlakken inzet-

baar en vallen er geen ga-

ten bij uitstroom.  Door 

middel van strategische 

personeelsplanning kan er 

een beeld worden gevormd 

van de organisatie in kwali-

teit en kwantiteit over vijf 

zien te nemen van andere 

medewerkers. 

Door middel van een nieuw 

op te richten mobiliteitsbu-

reau en SPP wil de ge-

meente haar managers en 

medewerkers ondersteu-

nen bij dit soort vraagstuk-

ken. Bij de vraag hoe zij 

het werk gedaan krijgen, 

gaat de gemeente bijvoor-

beeld kijken naar talenten 

binnen de organisatie en 

eventuele te volgen oplei-

dingen voor medewerkers 

die meer willen. Mocht dit 

niet lukken dan gaat de 

gemeente helpen bij het 

verwerven van nieuw ta-

lent. 

Oss doet dit alles niet al-

leen, maar is actief deelne-

mer in netwerken waaron-

der SAM. Oss brengt daar 

niet alleen vacatures en 

kandidaten van haar eigen 

gemeente in, maar ook van 

omliggende gemeenten 

zoals Uden, Veghel en 

Bernheze. 

Uitgangspunten van mo-

biliteit 

Ontzorgen: Het adviseren, 

ondersteunen en begelei-

den.  

Zelfredzaamheid: De ma-

nager en medewerker in 

staat stellen zelf regie te 

voeren 

Vertrouwen: Duidelijke 

afspraken maken en elkaar 

aan kunnen spreken op 

deze afspraken. 

Mobiliteitsaanpak 

Tot nu toe was mobiliteit 

vooral een kwestie van 

vervolg volgende pagina ► 

mobiliteit volgens de gemeente Oss 

jaar. De gemeente weet 

hierdoor waar de gaten 

gaan vallen en kan deze 

vroegtijdig in gaan vullen 

o.a. door het aantrekken 

van ontbrekend nieuw ta-

lent. 

Doelstellingen voor 2014 

 60 medewerkers intern 

doorgestroomd 

 35 medewerkers doorge-

stroomd naar organisa-
ties binnen het netwerk 

 100 of meer medewer-

kers uitgestroomd 
 

Managers staan voor de 

opgave om het werk ge-

daan te krijgen met de 

juiste personen op de 

juiste plek.  

Zij moeten de juiste mede-

werkers binnen zien te krij-

gen en daarnaast afscheid 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 
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vrijwilligheid. Medewerkers 

die een andere draai aan 

hun loopbaan wilden geven 

konden een beroep doen op 

het interne Loopbaan Advies 

Centrum voor ondersteu-

ning. 

Vanaf dit moment heeft mo-

biliteit binnen de gemeente 

Oss een veel grotere impact 

dan voorheen. Het nieuw 

opgerichte mobiliteitsbureau 

hanteert de volgende aan-

pak: 

Adviseren: aan de voor-

kant, achterhalen van de 

vraag achter de vraag  

Ondersteunen: Strategi-

sche Personeels Plan-

ning, denken in mogelijk-

heden, zoeken naar een 

aanbod 

Testen: zelf online testen 

afnemen 

Trainen: organiseren van 

loopbaantrainingen voor 

medewerkers 

Voorbeelden van mobili-

teitstrajecten 

 Horizontale mobiliteit 

 Tijdelijke mobiliteit 

 Klussenbank: hier komen 

vraag en aanbod van tij-
delijke klussen binnen de 
gemeente Oss bij el-
kaar.  Iedere inhuurvraag 
is een potentiële klus voor 
de klussenbank 

 Mobiliteit binnen een net-

werk 
 
Tijdelijke detachering ex-
tern in het kader van 
een  leertraject 
 
Naast de al bekende trajec-
ten wil de gemeente Oss 
ook een aantal nieuwe pro-
ducten ontwikkelen zoals: 
 

 hulp bieden bij het opzet-
ten van een eigen bedrijf, 

 een routeplanner voor elke 

medewerker en 

 een marktplaats waar 
vraag en aanbod bij elkaar 
kunnen komen. 

 

Tot slot: Mobiliteit is voor 

de hele gemeente Oss! 

Mobiliteit is in november 

2010 van start gegaan met 

een veel grotere impact dan 

voorheen en dient zowel 

een organisatie als een af-

delingsbelang. Strategische 

personeelsplanning wordt 

nog duidelijker  neergezet in 

de hele organisatie. Alle 

personeels- en formatiebe-

wegingen, waaronder in-

huur, lopen via het mobili-

teitsbureau. Er komt geen 

algehele vacaturestop, wel 

een selectieve vacature-

invulling. 

We gotta move….. 

Oss gaat er voor! 

SAM participanten: Marwin Arts, Miranda Rovers & Karin Vos 

vervolg vorige pagina ► 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 



Pagina 6 

 

SAM 

Limburg had eerst het debacle bij 

Orbis Medisch Centrum (Sittard – 

Geleen, 2009), waar een kleine 500 

medewerkers op straat kwamen te 

staan door het financieel zware weer 

door o.a. de invoering van de ideeën 

rondom „ziekenhuis van de 21
ste

  

eeuw‟. Destijds verklaarde de be-

stuursvoorzitter Cees Sterk dat er 

zelfs een faillissement dreigde. Nu 

kent Limburg een volgende ernstige 

crisis in de zorgsector. Bij het Maas-

trichtse ziekenhuis AZM staan name-

lijk 260 arbeidsplaatsen op de tocht 

(waarvan 40 specialisten)! Volgens 

kranten die de Raad van Bestuur cite-

ren zou er geen enkel verband zijn 

tussen deze krimp in personeel en de 

overschrijding van de ICT begroting. 

Let wel, het gaat niet meer over tien-

tjeswerk. Volgens insiders gaat het 

hier naar verwachting om een bud-

getoverschrijding van een slordige 

100 miljoen Euro!  Daarmee kun je 

een Afrikaans land een jaarlang voor-

zien van voedsel en medicijnen. Om 

het eens in perspectief te brengen 

met de realiteit! 

Gelukkig hebben Limburgse journalis-

ten zich gebogen over de geruchten-

stroom rondom het gehele ICT ge-

beuren. Op basis van de Wet Open-

baarheid Bestuur hebben ze gege-

vens opgevraagd. Daardoor kon wor-

den vastgesteld dat er wel degelijk 

een grote inschattingsfout is gemaakt 

door de managers en bestuur van het 

ziekenhuis. Natuurlijk wordt nu het 

Hoofd ICT  aan de schandpaal gena-

geld en ontslagen. Maar daar lag het 

probleem helemaal niet. Een middle 

manager is nimmer verantwoordelijk 

voor zo‟n groot budget. Dat zijn de 

topbestuurders. 

“Hoe is het mogelijk dat managers 

zich zó kunnen vergalopperen? Als 

een ICT project van oorspronkelijk 32 

miljoen Euro met 100 tot 110 miljoen 

Euro wordt overschreden over een 

tijdsbestek van enkele jaren, dan is er 

meer aan de hand!” Dit zijn geluiden 

die niet alleen in het Limburgse te ho-

ren zijn. En dan gaat het hier ook nog 

eens over een super groot financieel 

verlies in de zorgsector. Een zorgen-

kindje onder de Nederlandse secto-

ren. Een sector die eigenlijk al onbe-

taalbaar aan het worden is en die vre-

selijk hard aan imago verbetering 

moet doen om voldoende medewer-

kers te behouden om al het werk uit-

gevoerd te krijgen. Nu vloeit alleen al 

in Maastricht maar liefst 100 miljoen 

weg terwijl vele zorginstellingen de 

„tent‟ alleen nog maar draaiende kun-

nen houden dankzij de vele vrijwilli-

gers. Alleen dat laatste maakt dat het 

woord „schande‟ niet voldoende bena-

drukt wat er nu in Limburg aan de 

hand is. Laten we hopen dat er politici 

in de Tweede Kamer zijn die het half 

acht journaal willen halen met zo‟n 

serieus onderwerp. Het gaat hier na-

melijk om gemeenschapsgeld. Laat 

de verantwoordelijken dan maar eens 

uitleggen dat er geen verband bestaat 

tussen de noodzakelijke uitstroom van 

zoveel personeel en dit enorme finan-

ciële debacle. Wij blijven het nieuws 

volgen want het gaat hier wel om me-

dewerkers die mogelijkerwijs de dupe 

worden van mismanagement. 

Duurzame Zorg & Mobiliteit….. 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 
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kerstboom  

zoekt  

kerstballen Netwerkparticipanten zoeken 

open deuren bij andere orga-

nisaties. 

Loopbaanadviseur zoekt ma-

nager met oog voor persoon-

lijke ontwikkeling. 

Netwerk zoekt verbindingen. 

Loopbaankandidaat zoekt 

tijdelijke klus. 

Zie artikel „SAMen pieken 

in 2011‟, op pagina 15 
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Het was een drukke najaarsconfe-

rentie van LIFT die in het prachtige 

Gaiapark te Kerkrade werd gehou-

den. Maar wat wil je als je als net-

werkorganisatie 15 jaar bestaat. 

Dat is zeker wel een feest waard. 

In de besloten Algemene Leden-

vergadering werd levendig gedis-

cussieerd over het reilen & zeilen 

van LIFT van nu en in de nabije 

toekomst. Daarna   werd onder het 

genot van een verrukkelijke Lim-

burgse maaltijd met de inmiddels 

binnengestroomde overige deelne-

mers flink genetwerkt. 

Het zijn ideale omstandigheden 

voor een netwerkontmoeting, een 

lopend buffet en veel statafels. Een 

netwerker pur sang kan smullen 

van de mogelijkheden om in een 

relatief korte tijd veel mensen even 

te spreken. Het was dan ook voor 

de attente waarnemer een Apoca-

lyps van netwerk promiscuïteit. Er 

werd veel gelachen en de sfeer zat 

er al meteen in. Terwijl het echte 

feestelijke moment nog moest be-

ginnen. 

In het prachtige GaiaTheater werd 

de plenaire aftrap gegeven door de 

trotse voorzitter van het bestuur, 

Gerald Janssen (Directeur P&O 

LIFT is 15 jaar jong 

APG) en werd de coördinator Mi-

ram van Drunen en Brigitte Collaris, 

haar rechterhand, in een feestelijk 

daglicht gezet. Let wel, onder toe-

ziend oog van heel wat vroegere 

LIFT bestuursleden. 

Professor Joseph Kessels heeft de 

aanwezigen verrijkt met de kennis 

over netwerken vanuit een boeien-

de lezing aan de hand van weten-

schappelijk onderzoek onder zijn 

aanvoering. “Ik vond het boeiend 

om te horen dat het erg belangrijk 

is om je eigen passie te vinden en 

dat je vanuit de kracht die daaruit 

voort komt te onderzoeken hoe je 

aantrekkelijk kunt blijven voor de 

arbeidsmarkt”, aldus een van de 

aanwezigen. “Natuurlijk zul je dan 

niet moeten vergeten om goed af te 

stemmen op je omgeving waarmee 

je hopelijk in contact bent. Via het 

persoonlijke netwerken gaat het 

erom dat men op elkaar weet af te 

stemmen zodat men kan werken 

aan wederzijdse aantrekkelijkheid”, 

om zo maar een paar frasen te 

memoreren. Het klinkt logisch en 

simpel, nu nog zorgen dat het tus-

sen de oren komt. 

In de middag hebben enkele hon-

derden gasten zich in groepen ge-

bogen over mogelijk te ontwikke-

len items en in te zetten moderne 

middelen (social media) om als 

LIFT voor de participanten een 

aantrekkelijk netwerk te blijven. 

Deze input leverde een berg aan 

kostbare informatie op. De coördi-

nator en het bestuur van LIFT 

gaan met deze informatie aan de 

slag. Want LIFT heeft zeker nog 

jaren van groei. Na de Limburgse 

borrel (natuurlijk zoals dat in Lim-

burg gaat, aangekleed met een 

hapje) werden de gasten uitge-

zwaaid door Brigitte Colaris. Ter 

herinnering aan dit feestelijk mo-

ment werd een winterse presse-

papier uitgedeeld. 

Redactie, Ad Smets 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 
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Wat schiet je als eerste te binnen als je terugkijkt op 2010? 

Ad: Dat lezen leuk kan zijn (lang niet gekund / niet 

de tijd voor gehad en genomen…) 

De laatste editie van 2010 van het SAM Bulletin leent zich uitstekend voor een kleine 
terugblik op 2010. Een paar korte vragen en stellingen aan Ad Smets, de coördinator 
van SAM, uitgever van het SAM bulletin &n Sjaak Verweij, redacteur en columnist. 

sterrenbeeld 

drinkt het liefst 

eet graag 

favoriete kleur 

altijd 

nooit 

kreeft 

rode wijn 

mosselen 

rood 

nieuwsgierig 

chagrijnig  

steenbok 

rode wijn 

patat met mayo 

oranje 

leergierig 

niets te doen  

TERUGBLIK OP 2010 

Sjaak: Een te korte zomer. 

Heb jij persoonlijk iets gemerkt van de huidige economische crisis? 

Sjaak: Als ZZP-er is het niet eenvoudig om aan 

opdrachten te komen. Ik eet er gelukkig nog geen 

boterham minder om ….. 

Ad: In mijn dagelijkse leven eerlijk gezegd niet, 

behalve dan dat de waarden van mijn aandelen en 

lijfrentepolissen - waarvoor ik jarenlang gespaard 

heb – bij lange na nog niet op het niveau zijn van 

een paar jaar geleden. 

Wat is je eerste indruk van de nieuwe regeringscoalitie? 

Sjaak: Ik heb zo mijn twijfels. Ik ben bang dat door 

de gekozen gedoogconstructie de basis te fragiel 

is. De kans op 4 jaar doorregeren acht ik erg klein. 

Wel heb ik de indruk dat in een korte tijd kordate 

stappen worden gezet. 

Ad: Die is positief. Er is bereidwilligheid om te ver-

anderen daar waar dat noodzakelijk is. Er zit ook 

energie op. Als de bewindslieden die energie kun-

nen vasthouden en rondom items nog meer kracht 

en beweging kunnen genereren, dan zouden we 

deze keer wellicht eens wat verbeteringen kunnen 

gaan boeken. De burger is er wel aan toe! 

Zie jij een link tussen de plannen van de regering en mobiliteit? 

Sjaak: Ik denk dat het nieuwe kabinet zelf niet heeft 

nagedacht over mobiliteit. Uiteraard zie ik zelf wel 

de link omdat de gevolgen niet zullen uitblijven. 

Alleen al het samenvoegen van de verschillende 

ministeries zal naast heel veel overtollige ambtena-

ren ook veel “bewegingen” met zich meebrengen. 

Velen zullen een nieuwe plek en/of een nieuwe rol 

gaan krijgen en dan komt uiteraard mobiliteit om de 

hoek kijken. Volop werk voor de komende jaren. 

Ad: Ik zie nog geen duidelijk generiek beeld over 

de 13 ministeries. Daar waar departementen moe-

ten fuseren, moet er ook daadwerkelijk iets gebeu-

ren (moeten medewerkers in beweging komen). 

Gebeurt dat niet, dan is dat makkelijker ter discus-

sie te stellen. Als deze missie geslaagd is, zal een 

volgend kabinet moeten doorpakken en de weg 

naar 6 departementen inslaan. 

Eigenlijk wilde ik vragen of mobiliteit van voorbijgaande aard is, maar gezien het antwoord 

op de vorige vraag staat mobiliteit voorlopig nog wel even op de agenda. 

Sjaak: Ja, maar eigenlijk moet mobiliteit altijd op de 

agenda blijven staan. Niet alleen in tijden van 

krimp. Ik vind dat ook in betere tijden iedere organi-

satie de focus moet houden op mobiliteit. 

Ad: Mobiliteit wordt vaak als „n vies woord  gezien 

omdat men alleen denkt aan gedwongen uitstroom. 

Heden ten dagen doet daarom het woord loopbaan-

ontwikkeling het weer beter omdat het veiliger klinkt. 

Feit is dat er veel mensen niet vanuit hun kracht 

werken en dus minder renderen voor de organisatie. 

Vanuit dit aspect gekoppeld aan levensgeluk zouden 

managers van hoog tot laag ook afgerekend moeten 

worden voor hun daden op de loopbaanontwikkeling 

(in- , door- en uitstroom) van medewerkers. 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 
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SAM 

►vervolg vorige pagina 

Het SAM netwerk (Zuid Oost Nederland) is ook in afgelopen jaren uitgebreid met een aantal 

nieuwe deelnemers. Is dat goed voor een netwerk? 

Sjaak: Wanneer alle deelnemers daadwerkelijk 

actief meedoen en hun bijdrage leveren, zit er nog 

wel enige rek in.  

Ad: Ik zie de voordelen van een harmonieuze groei, 

waarbij organisaties vanuit parallelle aspecten zich 

samen kunnen blijven ontwikkelen. Een explosieve 

groei remt een ingeslagen weg tot volwassenheid, 

met een rijpheid en diepgang. Af een toe een nieuwe 

organisatie laten aansluiten werkt in die zin verfris-

send als we daarmee de gezamenlijke kansen voor 

medewerkers en onze kennis kunnen vergroten. 

Wat vond je in 2010 de leukste uitgave van het SAM-bulletin of welk artikel sprak je het 

meeste aan? 

Sjaak: Daar kan ik niet een direct antwoord op ge-

ven. De artikelen over de „switch‟ die mensen in 

hun leven hebben gemaakt, spreken mij het meeste 

aan omdat dit anderen kan inspireren of zelfs aan-

sporen om ook eens een richting in te slaan die in 

eerste instantie niet zo voor de hand ligt. Ik ben ook 

van mening dat de „successen‟ extra aandacht be-

hoeven en dan ook gevierd mogen worden. 

Ad:  Oeps, da‟s moeilijk te zeggen. Iedere editie is 

een creatie. Een mengeling van inspiratie en geza-

menlijke ambitie om met een gedragen boodschap 

te komen. Ten behoeve van ons allen lerend te 

willen zijn. Ik hoop altijd dat mensen het lezen en 

zich er zelf een beeld bij vormen. Om kritisch te zijn 

van wat er allemaal plaatsvindt. Ik vind de column 

van Sjaak erg inspirerend  ! 

Zijn jouw activiteiten op de verschillende Social Media in het afgelopen jaar toegenomen? 

Sjaak: In 2010 ben ik wel meer gaan werken met 

Linked-In. Met name op het gebied van zoeken op 

naam en lezen van profielen en bekijken van ander-

mans netwerken. Van twitteren houd ik mij verre. 

Ad:  Na linkedIn ben ik persoonlijk gaan twitteren. 
In 2011 start ook het twitteren voor het SAM, 
@sam_netwerk. Oh ja, je kunt het SAM netwerk 
ook al via Skype bereiken (sam_netwerk). Enne, 
als ik eerlijk ben, zie ik het nut van twitteren nog 
niet altijd. Ik heb iemand (nota bene een goeroe op 
het gebied van Jobmarketing) al “ontvriend” omdat 
ik allemaal reclame van die persoon zag langsko-
men. Ik wil wel nuttige info ontvangen en geen 
TraSh (Twitter Spam) 

Een wens, goed voornemen of boodschap voor 2011? 

Sjaak: Ik hoop dat onze lezers in 2011 nog meer 

energie zullen steken in hun netwerk(en). Met een 

beetje meer commitment zul je merken dat deze 

interactie echt van toegevoegde waarde is voor jou 

en jouw organisatie.  

Ad:  Veel inspiratie om goed te doen voor jezelf en 
voor anderen en daar hoort in onze huidige maat-
schappij echt goed en actief communiceren en dito 
netwerken bij. Niemand staat op zich, we leven in 
een maatschappij, en we zullen vanuit onze eigen 
verantwoordelijkheid ons dan ook als maten moe-
ten opstellen. 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 
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Organisatie zoekt medewerkers 

voor tijdelijke klus. 

Mobiliteitskandidaat zoekt orga-

nisatie om tijdelijk bij in de keu-

ken te kijken. 

Organisatie zoekt andere organi-

satie om samen op te trekken in 

de ontwikkelingen op het gebied 

van loopbaan & mobiliteit 

Regio zoekt klussenbank om er 

samen beter van te worden. Zie artikel „SAMen pieken 

in 2011‟, op pagina 15 
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Zorg van de Zaak is een 

nieuw initiatief in de we-

reld van arbodienstverle-

ning. De bedrijven bin-

nen Tinguely Netwerk 

hebben de krachten ge-

bundeld en geven samen 

invulling aan Zorg van de 

Zaak. Het initiatief raakt 

de discussie over de ver-

antwoordelijkheid voor 

de gezondheid van me-

dewerkers. Ligt die nu bij 

de werkgever of bij de 

werknemer? Marius Tou-

wen, (directeur van Tin-

guely Netwerk en initia-

tiefnemer Zorg van de 

Zaak) vindt het toch te 

ver gaan als de verant-

woordelijkheid volledig 

bij de werkgever wordt 

neergelegd.  

“Er is wel een groeiend 

aantal werkgevers dat zich-

zelf medeverantwoordelijk 

maakt voor de gezondheid 

van zijn medewerkers”, 

aldus Touwen. “We zien 

dat ook aan de grote be-

langstelling die werkgevers 

hebben voor Zorg van de 

Zaak. Zorg van de Zaak is 

een secundaire arbeids-

voorwaarde voor werkne-

mers die nét weer even 

een stapje verder gaat dan 

gezond eten serveren in de 

kantine en activiteiten ont-

wikkelen, zoals lunchwan-

delen.” 

Hoe werkt Zorg van de 

Zaak? 

Het idee achter Zorg van 

de Zaak is eenvoudig. Als 

de werkgever zorgt voor 

zijn werknemers, zorgen 

zijn mensen voor de zaak. 

Het gaat over oprechte en 

vooral tijdige aandacht 

Als de werkgever zorgt voor zijn 

werknemers, zorgen zijn mensen 

voor de zaak.  
voor mensen. Bij Zorg van 

de Zaak wordt de werkne-

mer op dag twee van het 

verzuim gebeld door de 

zorgconsulent. “In plaats 

van de vraag Wanneer 

denk je weer terug te zijn 

op het werk?, wordt alleen 

maar gevraagd: welke zorg 

kunnen wij u bieden”, legt 

Touwen uit. “Uit onderzoek 

blijkt dat de meeste inter-

venties bij verzuim liggen 

op het vlak van de psycho-

loog, bedrijfsmaatschappe-

lijk werk, bedrijfsarts en 

fysiotherapie. Tijdens het 

telefoongesprek moet dui-

delijk worden naar welk 

van deze disciplines de 

werknemer verwezen moet 

worden. Op korte termijn 

kan vervolgens gestart 

worden met een behandel-

plan”, legt Touwen uit. “En 

soms is alleen het gesprek 

aan de telefoon al voldoen-

de. We krijgen positieve 

reacties terug van mede-

werkers die het prettig vin-

den dat er oprechte aan-

dacht is.” 

Medewerkers aan het 

woord 

Dit laatste blijkt ook uit de 

interviews die zijn gehou-

den met cliënten naar aan-

leiding van de zorg die zij 

hebben gekregen. Eén van 

hen vertelde: “Via de zorg-

consulent kwam ik in aan-

raking met het maatschap-

pelijk werk voor een intake. 

Hieruit bleek dat ik hulp 

nodig had van een psycho-

loog. Ik heb nog een lange 

weg te gaan, maar het tele-

foontje van de Zorgconsu-

lent is wel de omslag ge-

weest.” En iemand anders 

vertelt: “ Ik had me ziek 

gemeld vanwege een con-

flict met mijn werkgever. 

Eigenlijk had ik daar al lan-

ge tijd heel veel last van, 

maar daar wilde ik niet aan 

toegeven. Ineens werd het 

me toch teveel. Toen de 

Zorgconsulent belde dacht 

ik vooral "wat fijn dat er 

iemand belt". 

 

 

Minder verzuim? 

“Preventie is een wezenlijk 

onderdeel van Zorg van de 

Zaak”, vervolgt Marius 

Touwen zijn betoog. Ik ben 

ervan overtuigd dat pre-

ventie een bijdrage kan 

leveren aan een lager ver-

zuim. De pilot die op dit 

moment wordt gehouden 

onder 3.000 bedrijven geeft 

nog geen harde cijfers. In 

elk geval blijkt wel dat met 

name het langdurig ver-

zuim wordt voorkomen. 

Mensen herstellen dus 

sneller.”  

 

Voor meer informatie, kijk 

op de website: 

 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

www.zorgvandezaak.nl 

http://www.zorgvandezaak.nl
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SAM 

Nieuws uit het NIVE netwerk 

Berichten van & over andere netwerken 

Dit netwerk bestond in 2010 precies 85 

jaar. Het is daarmee de oudste manage-

mentvereniging van Nederland die mee-

denkt over de ontwikkeling van manage-

ment en leidinggevenden. Om dit heuge-

lijk feestmoment te vieren heeft het NIVE 

de leden een boek geschonken: “Je bent 

wie je kent. Netwerken als levenskunst.” 

Dit boek geeft een visie op de waarde van 

netwerken en dan wel de waarde die ont-

staat als je netwerkt vanuit een „gevende‟ 

houding. Hartelijke dank voor dit boek. Ik 

(Ad Smets) ga het met kerst lezen. 

25 november was bij de ABN-AMRO de aftrap van het nieuwe Bos-

sche mobiliteitsnetwerk onder begeleiding van PUUR.nu. De 18 

deelnemers die dit netwerk telt, zijn enthousiast aan de slag gegaan. 

De focus voor 2011 ligt bij het bruggen bouwen tussen de bedrijven 

en lopende projecten, deuren openen voor elkaar - onder andere via 

Linkedin - en het in kaart brengen van de regionale arbeids-

markt  (waar is vraag?).  Ook willen de deelnemers twee gezamenlij-

ke projecten starten. Een mogelijk voorbeeld is de „klas schuldhulp-

verlening‟. En natuurlijk is het uitwisselen van klussen, vacatures en 

kandidaten een vast agendapunt. Tevens wordt samenwerking ge-

zocht tussen andere netwerken in Brabant, zoals met het netwerk 

Samenwerken Aan Mobiliteit (SAM). De volgende bijeenkomst is op 

20 januari 2011 van 14.00 tot 16.30. Voor meer informatie, kijk  op 

de website van puur.nu. 

Netwerk Den Bosch 

SAM en NetwerkT werken samen op het gebied van 

uitwisseling van mobiliteitskandidaten en vacatures. 

In de laatste bijeenkomst van NetwerkT werd bekend 

gemaakt dat Korein Kinderplein vele vacatures heeft. 

Als het om kinderen gaat, dan kom je bij Korein terecht. 

De insteek van Korein gaat inmiddels veel verder dan 

kinderopvang. “Er is een dorp voor nodig om een kind 

op te voeden, want opvoeden dat doe je samen”,  zo 

leert de website van deze grote professionele organisa-

tie ons. Met 800 fte aan menskrachten, 1700 medewer-

kers, is dit een serieuze partner in het regionale net-

werk. Deze organisatie met een sociaal maatschappelij-

ke opgaaf en een pedagogische inslag is in Eindhoven 

marktleider wat betreft kinderopvang. Het is een innova-

tieve organisatie die, zonder de hogere doelstelling te 

verloochenen, zeker oog heeft een noodzakelijk zakelij-

ke (commerciële) inslag bij eenieder die er werkt. 

Er zijn veel vacatures op dit moment, en met recht is het 

goed om hun website in de gaten te houden: 

www.korein.nl 

Tijdens NetwerkT, het netwerk dat aan het SAM net-

werk gelinkt is, werd een tipje van de sluier opgelicht 

voor wat betreft o.a. leidinggevende banen. Er wordt 

een manager concerndiensten gevraagd (strategisch 

MT lid), diverse vestigingsmanagers (leidinggeven 

tussen 20 – 50 medewerkers), klantadviseurs (met 

ervaring in uitzendwerk), een teamcoach en een huis-

werkbegeleider. Om maar een paar te noemen. Meer 

info, kijk dan op de vacaturepagina van de website van 

Korein. 

Lees een korte impressie van het feestelij-

ke najaarsoverleg  op pagina 7 van dit SAM 

Bulletin. 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.ontwerpatelier.nl/digitaleopleidingsschool/binnen/uploads/w356/bruggen%2520bouwen.JPG&imgrefurl=http://orientatiegroepbodevuurtoren.skynetblogs.be/archive/2010/06/10/bruggen-bouwen.html&usg=__wCE2mjKStN2ej0g6pZQrr
http://www.korein.nl
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Benoemingen / wisselingen 

In 2007 kreeg de toenmalige SG 

(Secretaris Generaal) voor Rijksvernieu-

wing (Roel Bekker) € 500 miljoen van 

het kabinet Balkenende IV, te besteden 

over 4 jaar (2007 – 2011). De inzet van 

dit astronomisch bedrag zou moeten 

leiden tot een uitstroom van 12.800 rijks-

ambtenaren. Bij zijn afscheid in het voor-

jaar 2010 deelde hij aan de Tweede Ka-

mer mede dat hij op koers lag, ook al 

deelden journalisten zijn conclusie niet. 

Recentelijk zijn er weer nieuwe geluiden 

te horen dat de uitstroom die aan deze 

berg met geld gekoppeld was bij lange 

na niet gehaald is en ook niet gehaald 

zal worden. Er zou slechts „n handje vol 

ambtenaren uitgestroomd zijn. Reden te 

over om op onderzoek uit te gaan om 

helderheid te krijgen. 

Let wel het gaat om gemeenschapsgeld. 

Belastinggeld dat door ons burgers is 

afgedragen aan de overheid. En met 

zoveel geld kun je heel Afrika een jaar 

lang voorzien van voedsel en medicij-

nen, om de Nederlandse besteding op 

dit terrein eens in perspectief te brengen. 

Het is ons goed recht om navraag te 

doen zodat we te weten komen wat met 

ons geld gedaan is. Heeft het zin gehad? 

Navraag bij de Mobiliteitsorganisatie van 

het Rijk leverde helaas geen informatie 

op. “Deze informatie moet opgevraagd 

worden bij het ministerie van Binnenland-

se Zaken, wij zijn slechts een uitvoerings-

organisatie”, aldus de directeur.  

Navraag bij de juiste instantie kost tijd, 

maar we komen er zeker in een vol-

gend  bulletin op terug. Hoe is het geld 

besteed? Er zal een verdeling gemaakt 

zijn over de departementen aan de hand 

van hun mobiliteitsplannen die Roel Bek-

ker controleerde op deugdelijkheid en 

haalbaarheid. Daarvan hebben de ministe-

ries hun uitstroom moeten bewerkstelli-

gen. Maar wat is daarvan nu terecht geko-

men? 

Uit de plannen voor de MO Rijk weten we 

dat alle departementen gezamenlijk 9.900 

uur aan jobsearch konden afnemen bij 

deze organisatie, wederom verdeeld vol-

gens een bepaalde formule over de ver-

schillende departementen. Dit was een 

jobsearch gericht op het concreet zoeken 

van banen voor de ambtenaren die in be-

weging wilden / moesten komen, afhanke-

lijk van de fase waarin ze zaten. Nu we 

aan het laatste jaar van de uitvoering van 

de berg geld zijn gekomen, is het natuur-

lijk ook interessant te weten of deze 

search heeft plaatsgevonden en wat de 

resultaten daarvan zijn. Heeft het werk 

van deze uitvoeringsorganisatie (70 fte) 

ertoe bijgedragen dat er eind volgend jaar 

12.800 zijn uitgestroomd?  

Duurzame Rijksoverheid & Mobiliteit 

Recentelijk is Marie van 

Hout - Pijper, gestart bij 

IKEA Eindhoven (lid van 

het netwerk NetwerkT)      

in de functie van HR Ad-

viseur. Marie is begon-

nen bij IKEA Groningen 

(eind 2002) en heeft de 

laatste 2,5 jaar gewerkt 

b i j  I K E A  C C C N 

(Customer Contact Cen-

ter Nederland). 

Zij volgde binnen Net-

werkT haar collega Wal-

Raph Giesen, Luitenant 

Kolonel (Hoofd P&O Ko-

ninklijke Landmacht en 

eerder van de KMA) heeft 

op 15 december afscheid 

genomen. Hij mocht ge-

bruik maken van FLO. Hij 

is een gewaardeerd lid 

van het NIVE netwerk. 

Raph blijft nog op vele 

„fronten‟ actief. Hij draagt 

mobiliteit hoog in zijn 

vaandel en heeft zich 

aangemeld bij onze Link-

edin groep „Vriend van 

SAM‟. 

ter van Diemen op, die 

naar IKEA Delft is gegaan. 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 
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Praat je over mobiliteit in 

de breedste zins des 

woord, dan hoort daar 

zeker ook instroom bij. 

Net als bij vele organisaties 

neemt de gemiddelde leef-

tijd van een medewerker bij 

de Politie ieder jaar ge-

staag toe. Al zijn er per 

direct niet overal vacatures 

in het Brabantse en in Zuid

-Limburg (wel in Noord-

Limburg en in Brabant 

Noord en West, zo heeft de 

redactie zich laten vertel-

len), de politie moet blijven 

werven en energie steken 

in een jonge aanwas van 

potentiële politiemensen. 

Het is aan de landelijke 

politiek of onze zuidelijke 

regio meer blauw op straat 

krijgt of niet. We zijn vol-

gens velen al hard op weg 

om dat wat er allemaal om 

ons heen gebeurt als 

„normaal‟ te beschouwen. 

Zowel onveiligheid als mis-

bruik van macht door wie 

dan ook, levert voor een 

stad als Eindhoven geen 

basis op om te spreken 

van “leefbaarheid”. Het is 

daarom dan ook te hopen 

dat er een adequate oplos-

sing komt voor de aanpak 

van criminaliteit in onze 

zuidelijke regio.  

De nieuwsgierigheid hoe 

zo‟n wervingsdag van de 

politie eruit ziet, was de 

aanleiding om op de uitno-

diging van de organisator 

van die dag, Mariëtte 

Terpstra (SAM Participant, 

zie foto rechts), in te gaan. 

De zaterdagse boodschap-

pen moesten dus tot zon-

dag uitgesteld worden. Ge-

lukkig zijn de winkels dan 

open…. 

De politieacademie in Eind-

hoven is een prachtig ge-

bouw met geweldige mo-

derne opleidingsfaciliteiten. 

Zeker voor een jonge re-

kruut zal dit meer dan 

smullen zijn. Complimen-

ten aan de overheid die dit 

mogelijk heeft maakt! Hon-

derden jongeren (15 – 25 

jarigen) waren aanwezig.  

Volgens een van de aan-

wezigen was het: “Een dag 

proeven aan de verschil-

lende facetten van een 

politiefunctie.”  

Sport, schieten, demon-

stratie van een politie op-

treden door bikers bij op-

roer, ondersteund door de 

inzet van politiehonden. 

Geweldig en respectvol, 

h o e  o n z e  h u i d i g e 

„veldwachters‟ vanuit rust 

weten op te treden tegen 

Experience Day 
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relschoppers (een rol die 

door een grote groep jon-

geren mocht worden inge-

vuld). De workshop, gege-

ven door de afdeling P&O, 

was duidelijk: het is zeker 

niet makkelijk om politie-

functionaris te worden 

maar wel de moeite waard. 

Er gaat een behoorlijk pro-

ces aan vooraf. Testen, 

diverse soorten gesprek-

ken en natuurlijk een on-

derzoek. Het is jammer te 

moeten constateren dat er 

na de selectieprocedure 

slechts een fractie over 

blijft om daadwerkelijk in 

opleiding te gaan. Vandaar 

dat bij de voorlichting ruim 

aandacht wordt besteed 

aan de voorwaarden om in 

traject te komen. Je kunt 

die aanpak in twijfel trek-

ken maar het heeft een 

navrante efficiëntiedoelstel-

ling. 

 

Redactie: Ad Smets 

Mariëtte Terpstra: “Uit 
de evaluatie is naar vo-
ren gekomen dat we vol-
gend jaar in Zuid Neder-
land weer zo'n actiedag 
gaan organiseren!” 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 
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Een netwerk is eigenlijk een samenspel van elementen om als geheel het gewenste effect te sorte-

ren. Het SAM netwerk heeft vele noodzakelijke onderdelen met elkaar in verbinding weten te bren-

gen. Netwerken gaat verder dan HR professionals met elkaar verbinden. Het is nodig dat ook de 

verantwoordelijke leidinggevenden verbonden worden bij deze samenwerking. Zij en eigenlijk alle 

werknemers zijn schakels die een belangrijke ondersteuning aan een netwerk kunnen bieden. Sa-

men oren en ogen zijn van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Iedereen kan ambassadeur zijn 

voor een netwerk om het succes van een netwerk te vergroten. Word daarom op Linkedin vriend 

van SAM, Samenwerken Aan Mobiliteit. 

Met de titel 'Vriend van SAM' onderschrijf je het belang van samenwerking op het gebied van loop-

baan & mobiliteit. Ook al werk je zelf niet in deze branche dan kun je hiermee aangeven dat je 

openstaat voor netwerkgesprekken voor anderen. Of dat je de 'open deur' wilt zijn binnen je organi-

satie, bedrijf, directie of afdeling voor professionals die medewerkers begeleiden naar ander werk 

(stage, ervaringsplek of klus). Je kunt zelfs in de aftiteling van je mail of op je website het logo van 

onze LinkedIN groep gebruiken. Dit logo geeft aan dat je een helpende hand wilt zijn voor loopbaan 

& mobiliteitsadviseurs en openstaat voor hun hulpvraag. Bedankt, namens alle SAM participanten! 

SAM 

SAM zoekt vrienden, word jij ook vriend van SAM? 

De redactie bracht een 
bezoek aan Roermond, 
in het historische stad-
huis op de eeuwenoude 

Markt van Remunj.  

Wethouder Vincent Zwij-
nenberg (VVD), naast 
Integrale Veiligheid en 
Communicatie ook verant-
woordelijk voor de porte-
feuille Personeel en Orga-
nisatie, ziet solliciteren 
niet zitten. “Ik geloof niet 
in „solliciteren oude stijl‟ 
maar wel in verwerven en 
daartoe is nodig dat je een 
goed netwerk hebt”, aldus 
een stellige wethouder. 

Spreekt hier de politicus 
of de rayondirecteur van 

een grote verzekeraar? 

“In alle sectoren die stre-
ven naar excellente 
dienstverlening gaat het 
om het vertalen van dit 
ambitieniveau naar alle 
gelederen binnen de orga-

nisatie. Daarbij geldt het 
uitgangspunt: de juiste 
medewerker op het juiste 
moment op de juiste plek. 
In deze moderne tijd wordt 
van iedere medewerker 
verwacht dat hij zich be-
wust is van zijn eigen 
vaardigheden. Om daarbij 
een passende omgeving 
te vinden is het noodzake-
lijk om een netwerk te 
hebben. Als je je markt-
waarde kent, zul je ook 
een markt moeten heb-
ben, anders vind je geen 
andere baan. In meer dan 
70% van de gevallen vin-
den medewerkers een 
andere baan via netwer-
ken. In die zin is er geen 
onderscheid tussen een 
medewerker bij de ge-
meente en in de zakelijke 
dienstverlening.” 

En wat betreft de organi-

satie? 

“Maar ook voor een mo-

Wethouder Zwijnenberg (Gemeente Roermond) over 
Mobiliteit: ik geloof niet in solliciteren! 

derne organisatie is het 
goed om te weten wat je 
waarde is om medewer-
kers te boeien en te bin-
den! Je staat als werkge-
ver niet alleen. Het is 
daarom goed om de regio-
nale arbeidsmarkt in beeld 
te krijgen en kennis te 
delen. Bovendien verdient 
een regionale aanpak van 
de arbeidsproblematiek in 
sommige opzichten de 
voorkeur, zeker voor 
Roermond als centrumge-
meente. Het gaat er dan 
ook om dat je gezamenlijk 
de juiste kennis in de re-
gio kunt houden.” 

De Gemeente Roermond 
is participant van het 
SAM netwerk. Sta je hier 

achter? 

“Ik zie zeker het nut van 
samenwerken aan mobili-
teit. Ik ben er trots op dat 
Roermond lid is van het 
SAM netwerk.” 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

http://www.linkedin.com/groups?about=&gid=3697072&trk=anet_ug_grppro
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Column 

Sjaak Verweij:  

Veel woorden, maar ze-
ker vaktermen zijn aan 
inflatie onderhevig. 

Een Hoofd Personeelsza-
ken bestaat niet meer en 
werd People Development 
Manager of Human Re-
sources Manager en de 
afdeling Interne Zaken 
doet nu aan Facility Ma-
nagement. Maar ook 
woorden kunnen aan be-
tekenis toenemen. Het 
woord duurzaam werd 
eerst alleen maar gebruikt 
bij een product om aan te 
geven dat het lang mee-
gaat. En kijk nu eens hoe 
het woord duurzaam „hot‟ 
is geworden. Alles is in-
eens duurzaam, van duur-
zaamheidtrainingen en 
duurzaam kamperen tot 
een duurzame Sinter-
klaasletter. 

En als we nu Arbeidsmo-
biliteit een facelift geven 
en ook duurzaam maken? 
En niet in de betekenis dat 
mobiliteit moeder aarde 
moet gaan redden, maar 
wel duurzaam in de oor-
spronkelijk betekenis van 
het woord: van lange 
duur. Want laten we eerlijk 
zijn: mobiliteit is niet al-
leen iets van nu, maar 
voor altijd. Veelal is mobi-
liteit gericht op de - al dan 

niet gedwongen - uit-
stroom. Daar begint het 
meestal mee, maar wan-
neer een organisatie een 
lange termijn visie heeft, 
zal ze ook inzien dat mo-
biliteit een vast agenda-
punt moet blijven. Zoals 
een organisatie continue 
de financiële situatie en 
de output tegen het licht 
houdt, zal ook de mobili-
teit blijvend getoetst moe-
ten worden om ook op 
lange termijn een gezonde 
organisatie te hebben. 
Ook in betere tijden. 

En daarmee geven we 
arbeidsmobiliteit in 2011 
een nieuw impuls: duurza-
me mobiliteit. En omdat 
wij (en zeker in overheids-
land) gek zijn op afkortin-
gen, maken we er gelijk 
iets leuks van: DUMO, 

DuMo of Dumo.  

Ja, en nu begint mijn fan-
tasie op hol te slaan, want 
wat vind je van een DuMo
-coördinator, een DuMo 
projectplan, Dumo sessies 
en een Dumo-check voor 
je organisatie met een 
Dumo-spel voor iedere 
afdeling om Dumo ook 
nog leuk te maken. En 
voor iedere werknemer 
komt vroeg of laat een 
keer het DuMoment! 

Ik vond het een leerzame 
ervaring om in 2010 aan de 
SAM Bulletins een bijdrage 
te mogen leveren. Ook mijn 
dank voor de reacties die ik 
van verschillende lezers 
kreeg. Ik wens jullie een 
gezond nieuw jaar toe met 
veel DuMo op de 2011-
agenda. 

 

Redactie: Sjaak Verweij 
 
INTERINO Group 
verweij@interino.nl 
www.interino.nl 

Facelift arbeidsmobiliteit 

SAM 
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We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken: SAMenwerken aan 
mobiliteit kunnen we alleen maar SAMEN doen. Niet alleen de par-
ticipanten aan het SAM netwerk, maar ook het management, de 
leidinggevenden en alle medewerkers. We hebben elkaar allemaal 
nodig. Wat zou een kerstboom zijn zonder piek, lampjes, ballen en 
slingers? Kerstballen schitteren niet zonder de lampjes en wat zou 
een kerststal zijn zonder herder, os en ezel. Niets is perfect, want 
net als een kerstboom is een organisatie soms even niet in balans. 
Een enkele keer knipperen de lampjes, maar na een klein zetje 
laten ze de kerstballen weer glinsteren. Net als die antieke kerstbal 
met wat krasjes krijgt ook de ervaren collega die in z‟n leven „n 
deuk oploopt, een plekje in het geheel. En met de juiste verlichting 
gaat ie weer schitteren! Een betrokken manager is als „n herder die 
al zijn schapen kent, zijn kudde op peil houdt en tijdig beschutting 
voor zijn kudde zoekt wanneer er storm op komst is. 

Alleen samen vormen we één geheel. 
Laten we dan ook in 2011 samen gaan pieken! 

SAMen pieken in 

2011 

mailto:verweij@interino.nl?subject=N.a.v.%20de%20column%20in%20het%20SAM%20Bulletin%20wil%20ik%20graag%20contact
http://www.interino.nl/
www.interino.nl
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Van de hoofdredactie: je bent wie je kent! 

Dit jaar brengen mijn partner en ik de kerstdagen zonder bezoek door. 

Een weekend van sereniteit met aandacht voor het eten en een bijpas-

send wijntje. Een sfeervolle aankleding van ons huis, met kaarsen en 

olielampen. Ik wil proberen om eens rustig in een fauteuil te gaan zitten 

en een boek te lezen. Ik heb de laatste 10 jaren te weinig boeken gele-

zen. Ik nam er de tijd niet voor omdat het werk altijd vóór ging en een 

periode daarna was het niet mogelijk vanwege een hardnekkige bur-

nout. Ik weet ook al welk boek ik ga lezen: “Je bent wie je kent, netwer-

ken als levenskunst.” 

Op de omslag staat een recente van Ivo Niehe en volgens hem is dit 

boek  „een absolute eye-opener‟. 

De kerstdagen, ik heb er nu echt zin in. Heerlijk om  een paar dagen 

van reflectie of bezinning in te lassen en even te ontspannen. Wel an-

ders, als je gewend bent om de kerst samen met anderen door te bren-

gen en de tijd besteedt aan een wandeling en tussendoor sjoelen. 

Afwijken van het gebruikelijke: akelig of juist uitdagend? Bij het adagium 

„je bent wat je weet‟ houdt dit boek zeker een verrijking in. 

Voor het netwerk „Samenwerken Aan Mobiliteit‟ (SAM) was 2010 een 

boeiend en bloeiend jaar. De bijeenkomsten werden erg goed bezocht 

en de participanten hebben veel informatie uitgewisseld. Een behoorlijk 

aantal mobiliteitskandidaten (onze SAM-toppers) werd uitgewisseld en 

meer en meer vacatures en tijdelijke klussen werden aan elkaar (in een 

vroegtijdig stadium) bekend gemaakt. Samen weten we meer en samen 

staan we sterker. Dit wordt door de leden van het SAM zeker zo be-

leefd. De participanten leren via het netwerk steeds meer contactperso-

nen van andere organisaties, de organisatie hierachter en netwerken 

kennen, waardoor de kennis van de arbeidsmarkt toeneemt. Daarmee 

nemen de kansen toe om kandidaten te matchen.  

Voor mijzelf was 2010 een leerzaam jaar. Enerzijds heb ik door een be-

wuste pas op de plaats te maken juist ruimte gecreëerd om hernieuwd 

in beweging te komen. Dit jaar heb ik honderden mensen binnen ons 

vakgebied gesproken en ik zie het dan ook als een persoonlijke opgave 

om binnen het vakgebied verbindingen te leggen ten behoeve van ons 

allemaal. 

In 2011 bestaat SAM 5 jaar en dit eerste lustrum gaan we vieren. SAM 

is de kleuterfase ontgroeid en wil, in de opmaat naar verdere groei, aan-

dacht geven aan het consolideren van rol en functie van het netwerk 

voor een vitale arbeidsmarkt.   

Dank aan allen die in 2010 een bijdrage hebben geleverd aan het SAM 

netwerk en het SAM Bulletin. Vanuit de luie fauteuil wens ik iedereen 

zalige kerstdagen toe. De allerbeste wensen voor 2011. 

Ad Smets 

Skype adres: sam.netwerk 
Twitter: sam_netwerk 
 
T: 040 - 256 60 66 
M: 06 48 13 13 48 
E: sam@yourswitch.mobi 
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Het SAM netwerk gaat 

in 2011 een Brabantse 

Week van de Mobiliteit 

organiseren, samen met 

LIFT. 

Wie wil meedoen en 

denken? 

Je kunt je hier opgeven! 
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