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Het UWV Limburg, Mid-

den- en Oost Brabant 

(U i tvoer ings ins t i tuu t 

Werknemers Verzekerin-

gen),PSW (adviesbureau 

arbeidsmarkt) en het mo-

biliteitsnetwerk SAM 

(Samenwerken Aan Mobi-

liteit) organiseren dit jaar 

de eerste editie van de 

Loopbaan4daagse geor-

ganiseerd, met als motto 

“SAMenwerken Aan Mobi-

liteit”. 

De Loopbaan4daagse is 

bedoeld voor organisaties 

en bedrijven die gevestigd 

zijn in heel Brabant en in 

Noord-Limburg.          

Aanleiding 

Loopbaanontwikkeling en 

mobiliteit zijn én van belang 

voor organisaties die met 

krimp te maken hebben en/

of krijgen én voor organisa-

ties die groeien. Organisa-

ties zijn er immers bij ge-

baat dat kwaliteiten van 

medewerkers blijven aan-

sluiten bij en meebewegen 

met de ontwikkelingen die 

organisaties doormaken. 

Nieuwe matchmogelijkhe-

den dienen zich aan voor 

zowel organisaties als me-

dewerkers in een arbeids-

markt waarin gelijktijdig 

sprake is van krimp én 

groei. En dat is nu het ge-

val. 

 

Dit is een uitstekende aan-

leiding om mobiliteit in bre-

der verband concreet han-

den en voeten te geven. 

Voor organisaties: om ken-

nis te maken met medewer-

kers die hun kwaliteiten op 

dit moment nog elders in-

zetten, maar zich op termijn 

willen/moeten heroriënteren 

op het vervolg van hun 

loopbaan buiten de huidige 

organisatie. En ook voor 

medewerkers om daadwer-

kelijk te onderzoeken waar 

ze hun kwaliteiten het beste 

“te gelde kunnen maken.” 

           

Doelstelling 

In het kader van de hierbo-

ven geschetste ontwikkelin-

gen en dynamiek, vindt op 

21, 22, 23 en 24 november 

2011 de eerste editie van 

de “Loopbaan4daagse” 

plaats. 

Medewerkers van de orga-

nisaties die zich hebben 

aangemeld, kunnen hier 

nieuwe ervaringen en in-

zichten opdoen. Ze worden 

gestimuleerd om bewust stil 

te staan bij hun persoonlijke 

ontwikkeling en ambities 

met betrekking tot functie, 

taken en toekomstmogelijk-

heden. De deelnemende 

medewerkers krijgen de 

kans om zowel binnen als 

buiten het eigen werkveld 

ervaringen op te doen die 

hen helpen actief invulling 

te geven aan de eigen loop-

baan. 

 

De centrale organisatie richt 

zich op deelnemers uit de 

(semi)overheid, lokale over-

heid, onderwijs, de zorgsec-

tor en het bedrijfsleven. 

Juist deze mix van deelne-

mers maakt de Loopbaan4-

daagse tot een uniek loop-

baanevenement. 
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Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

Organisatie en inhoud 

Dit 4daagse evenement is 

opgebouwd uit verschillen-

de modules waarvoor or-

ganisaties zich kunnen 

aanmelden! Voor meer 

informatie wijzen wij naar 

de website: 

www.loopbaan4daagse.nl  

Deze website is nog in ont-

wikkeling maar relevante 

informatie is er wel al op 

terug te vinden, o.a. mail-

adres en contactpersonen. 

Loopbaan4daagse, “SAMenwerken Aan Mobiliteit”  

Jac Peters 

M: 06 21502652 

E: jac.peters@onlinehome.de 

 

Anniek de Haas 

M: 06 12813553 

E: anniek.dehaas@uwv.nl 

 

Sanne Rensen 

M: 06 81546964 

E: sanne.rensen@uwv.nl 

 

Sjaak Verweij 

M: 06 55106723 

E: verweij@interino.nl 

Rombout Jas 

M: 06 51249066 

E: r.jas@psw.nl 

 

Mariëlle Janssen 

M: 06 18286468 

E: marielle.janssen@home.nl 

CENTRALE ORGANISATIE 

Het organiseren van deze Loopbaan4-

daagse kost tijd en veel energie. In dat 

kader is er een Stuurgroep ingesteld 

(zie pag. 7) en een regiegroep, de Cen-

trale Organisatie. Hier tref je de namen 

aan van alle betrokken teamleden 

(v.l.n.r.): 
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Voor meer informatie over het mobili-

teitsnetwerk SAM, kijk op onze web-

site. Onze Flyer kun je daar down-

loaden. 

Voor meer informatie over dit SAM 

Bulletin, neem contact op met de 

redactie (sam@yourswitch.mobi). Je 

krijgt dan tevens automatisch de vol-

gende keren het SAM bulletin toege-

stuurd. 

Ook op Linkedin is een netwerk-

groep SAM opgericht. Als je wilt lin-

ken, je bent van harte uitgenodigd. 

Het is onze bedoeling dat we via de-

ze links sneller informatie over vaca-

tures en kandidaten kunnen uitwis-

selen. Doe gerust mee!  

SAM nu ook als netwerkgroep op: 

website SAM  

www.samzon.mobi 
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Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

Het mobiliteitsnetwerk SAM is ook in 

het tweede kwartaal van 2011 ge-

groeid. In de afgelopen 3 maanden 

hebben 3 organisaties zich als offici-

eel (betalend) lid bij het netwerk 

aangesloten: 

 IKEA Eindhoven 

 GGD Brabant Zuid Oost 

 Margolin 

In totaliteit vertegenwoordigen de 

SAM participanten ongeveer 55.400 

Nieuwe SAM leden 

“Het UWV wil haar eigen medewerkers een perspectief bieden in een snel veranderen-
de wereld van de sociale zekerheid. Budgetreductie, omvangrijke krimp in de publieke 
sector, wisselvallige politiek, regeerakkoord en onevenwichtige personeelsopbouw zijn 
onderwerpen die voor de medewerkers van UWV meer dan ooit betekenis krijgen. De 
zekerheid van een passende baan binnen UWV is voor veel medewerkers weggevallen. 
In de afgelopen jaren hebben we als organisatie leren omgaan met participeren op ver-
anderingen. Het is immers niet de eerste keer dat een fusie-organisatie als UWV ge-

raakt wordt door steeds wisselende maatschappelijke ontwikkelingen. Maar de veelheid van maatregelen, de 
snelheid en de omvang van het totaalpakket maken mobiliteit van medewerkers, management en organisatie ur-

genter dan ooit”, zo maakt Peter Aben, regiomanager Loopbaancentrum UVW ons duidelijk.  

“Het besef van de omvang maakt ook duidelijk dat je dit als organisatie niet meer alleen kunt oplossen. Dat wilden 
we aanvankelijk wel. Vandaar dat we als Loopbaancentrum UWV intern het initiatief genomen hebben tot wat nu 
is uitgegroeid tot de Loopbaan4daagse. Onze medewerkers zullen zelf het initiatief moeten nemen maar kunnen 
daarbij rekening op de volledige steun van het Loopbaancentrum. Deelname aan de Loopbaan4daagse is daarbij 
voor veel medewerkers een eerste belangrijke stap.” 

Loopbaan4daagse, “SAMenwerken Aan Mobiliteit”  

medewerkers. Daarmee is het mobi-

liteitsnetwerk qua grootte een sub-

stantiële samenwerkingsorganisatie 

geworden. Binnen de samenwer-

kende leden worden steeds meer 

(tijdelijke) vacatures en loopbaan- 

en mobiliteitskandidaten uitgewis-

seld. 

SAM levert met 

haar activiteiten 

een stimulerende 

bijdrage aan een 

vitale regionale 

arbeidsmarkt. 

Kijk op Linkedin  

en word ook  

lid van de groep 

„Vriend van SAM” 

in
   2

0
1
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Gemeentesecretaris Oss 

SAM 

Interview met Marie-

Louise van Schaijk, Ge-

meente Secretaris van 

de Gemeente Oss. 

Het HRM beleid bij de 

Gemeente Oss staat met 

stip op een hoge plaats. 

In tegenstelling tot vele 

gemeenten rust de porte-

feuille P&O al heel lang in 

handen van de burge-

meester. Daardoor is er 

binnen de organisatie 

een cultuur gecreëerd 

waarbij een wisseling van 

de wacht aan de zijde 

van wethouders na ge-

meentelijke verkiezingen 

geen invloed heeft op de 

continuïteit van het HR 

beleid. Al jarenlang is er 

een constructieve samen-

werking tussen bestuur 

en de ambtelijke organi-

satie en kent de organi-

satie een puike interactie 

met de medezeggen-

schap. Door de goede 

relatie met de OR is het 

ook mogelijk om de 

krimptaakstelling als een 

haalbare opgaaf te zien 

en de strategische perso-

neelsplanning als uit-

gangspunt te hebben 

voor een gezonde organi-

satie, ook op de langere 

termijn. 

“Er is een gezonde en 

vruchtbare stabiliteit in 

het gehele samenspel”, 

aldus Marie-Louise van 

Schaijk de gemeentese-

cretaris, “en mede door 

onze openheid en trans-

parante communicatie 

naar de politieke partijen 

toe is er ook een gezond 

vertrouwen in onze aan-

pak”. (Gemeente Oss 

staat in HR land bekend 

als een kwalitatief goede 

werkgever en wordt ge-

zien als een goed voor-

beeld. Red.) “We hebben 

een strategisch perso-

neelsplan ontwikkeld 

we dan insteken op het in 

beweging brengen van 

dat aantal? We zien het 

vanuit goed werkgever-

schap juist als onze plicht 

om méér medewerkers 

aan te spreken om goed 

na te denken over loop-

baanwensen en carrière-

mogelijkheden. Je krijgt 

een gezonde beweging 

op basis van een echte 

wil, gedragen vanuit in-

zicht dat het goed is om 

zelf de regie van je loop-

baan in handen te hou-

den. Mobiliteit is bij ons 

geen vies woord, het is 

een goed instrument om 

gestructureerd te blijven 

groeien naar een gezon-

de organisatie, ook in de 

toekomst. Als onze in-

steek is dat medewerkers 

in beweging komen op 

basis van eigen besef, 

dan beperken we ons niet 

tot een gewenst aantal, 

dan willen we iedere me-

dewerker een kans geven 

om het eigen geluk na te 

streven. Indien we meer 

medewerkers bereiken 

dan nodig is, dan schep-

pen we gelijkertijd meer 

kansen om nieuwe mede-

werkers aan te trekken. 

En bij deze aanpak za-

gen wij een harde vacatu-

restop niet als een nood-

zakelijke voorwaarde.” 

Mag ik hieruit conclude-

ren dat de organisatie 

zich bij deze aanpak 

expliciet niet op een 

eiland wil plaatsen?  

We leven in deze tijd in 

vervolg volgende pagina ► 

Marie-Louise van Schaijk: “Mobiliteit, talent in beweging” 

waarmee we de insteek 

hebben om ook op ter-

mijn een kwalitatief goe-

de personeelsbezetting te 

hebben.” 

Een van de politieke 

partijen binnen jouw 

gemeente stelde voor 

om een vacaturestop in 

te stellen. Zou dat een 

oplossing zijn geweest 

voor jullie noodzakelij-

ke bezuiniging? 

Marie-Louise van Schaijk: 

“Feit is dat de organisatie 

moet bezuinigen en dat 

we extra aandacht dienen 

te hebben voor de doel-

matigheid. Stel, in termen 

van fte, dat we 60 fte 

zouden moeten inkrim-

pen om de doelstelling te 

halen, waarom zouden 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 
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een groeiende netwerksa-

menleving. Daarin mag 

iedere organisatie een ei-

gen rol spelen. Medewer-

kers stellen steeds meer 

eisen aan organisaties en 

het is niet goed als je als 

werkgever onvoldoende 

inspeelt op de veranderen-

de cultuur. Juist als werk-

gever werkt het positief om 

met andere organisaties 

vitale coalities te smeden, 

om anticiperend naar co-

creaties te streven, waar-

mee je aan je medewer-

kers blijk geeft dat een 

loopbaan niet perse bij één 

organisatie hoeft plaats te 

vinden. Bij een interactieve 

uitwisseling creëer je auto-

matisch situaties waarbij 

medewerkers bredere er-

varingen opdoen en geou-

tilleerd worden voor toe-

komstige nieuwe uitdagin-

gen al dan niet binnen de 

eigen organisatie. Door-

stroom is dus niet iets van 

één organisatie maar iets 

binnen een regio, waarbij 

een netwerk zoals het 

SAM zeker een nuttig in-

strument kan zijn. 

Is de organisatie met de 

oprichting van het Loop-

baancentrum voldoende 

uitgerust voor alle plan-

nen? 

In de zomer hebben we 

het personeelsplan ge-

reed. Dan is het natuurlijk 

zaak dat we onderzoeken 

op welke wijze we effectief 

kunnen investeren in de 

competentieontwikkelin-

gen. Verder zullen we 

goed in beeld willen krijgen 

op welke wijze we de wer-

ving & selectie nader kun-

nen vormgeven, en gaan 

we vanuit logische interac-

ties op basis van het stra-

tegische personeelsplan 

aanvullende maatregelen 

nemen om de talenten 

goed te verkennen. 

Voorop staat dat we iedere 

medewerker werkgeluk 

gunnen op basis van goe-

de afspraken. We willen 

denken in termen van mo-

gelijkheden waarbij we 

vooral kansen willen bie-

den en zorgen voor een 

goede match en daarmee 

resultaat.". We hebben 

dan ook bewust gekozen 

v o o r  o n z e  s l o g a n 

„Mobiliteit, talent in  

 beweging’. 

 

Redactie: Ad Smets 

 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 
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Daar waar gemeenten in de afge-
lopen tijd uit het oogpunt van be-
zuiniging hun loopbaancentra 
reduceren of zelfs sluiten, heeft 
de gemeente Ede er juist bewust 
voor gekozen om het Loopbaan-
centrum (LBC) stevig te positione-
ren. Het LBC kan de storm van de 
bezuinigingen overleven door er 
voor te kiezen zichzelf onafhanke-
lijk te maken van budgettaire peri-
kelen. Door er voor te zorgen dat 
alle kosten gedekt worden door 
zelf te generen omzet. Het LBC is 
dan ook een eigen profit center 
binnen de gemeente Ede. Met op-
drachtgevergevers worden zakelij-
ke contracten gesloten en gaat 
het LBC een echte inspannings-
verplichting aan. Op die manier 
werkt het LBC niet alleen voor 
medewerkers van de gemeente 
Ede maar ook voor ruim 22 ge-
meenten in een ruime cirkel 
rondom Ede. Dit gaat zonder con-
venanten of andere geformaliseer-
de afspraken. Zeggen wat je doet 
en doen wat je zegt geeft voldoen-
de vertrouwen om diensten bij het 
LBC af te nemen. Daarbij wordt 
vaak de strijd met commerciële 
partijen glansrijk gewonnen. 

Maar hoe verwerf je dan als onaf-
hankelijk loopbaancentrum een 
positie als het gaat om herplaat-
singkandidaten als gevolg van 
bezuinigingen? Ron de Ligt, die 
teamleider is van het 5 personen 
sterke LBC Ede, legt uit. “De ge-
meente Ede kan natuurlijk niet zon-
der een Sociaal Statuut als het gaat 
om medewerkers die hun baan ver-
liezen. Dit geeft het kader van rech-
ten en plichten van medewerkers die 
te maken krijgen met organisatiever-
anderingen. Belangrijke wijziging ten 
opzichte van vorige bezuinigingsron-

den is nu echter dat wij herplaat-
singskandidaten zelf actief aan de 
gang laten gaan met als doel het 
voeren van de regie over hun eigen 
situatie. Dus geen afwachtende hou-
ding aannemen maar de medewer-
ker aanzetten tot aanpakken. Daarbij 
is het LBC een stimulator die juist 
vanuit de onafhankelijke positie alle 
partijen in beweging kan krijgen. Dus 
b.v. ook een herplaatsingscommissie 
die vaak een belangrijke rol speelt bij 
de plaatsing van boventallige mede-
werkers”.  

Klinkt logisch maar hoe staat een 
OR hier tegenover? “Onze ervaring 
is dat in het begin de OR wat scep-
tisch stond tegenover deze eigen 
regie van de medewerkers. Je zou 
kunnen denken dat de werkgever 
hen hiermee aan hun lot overlaat. Dit 
is echter zeker niet het geval, omdat 
een medewerker gekoppeld wordt 
aan een eigen loopbaanadviseur, 
die de medewerker persoonlijk on-
dersteunt. De loopbaanadviseur be-
geleidt in eerste instantie in de rouw-
verwerking die hoort bij de eerste 
fase van boventalligheid. Voor veel 
medewerkers is die boodschap een 
behoorlijke dreun. Daarna volgt een 
fase waarin we de medewerker laten 
werken aan de opbouw van zijn of 
haar eigen presentatie via het op-
bouwen van een portfolio. Daarin zit 
niet alleen het CV maar ook b.v. 
rapporten van competentie- en capa-
citeitstesten, persoonlijke presenta-
ties en is er zelfs ruimte voor eigen 
promo filmpjes. Op die manier wer-
ken aan je eigen promotie maakt dat 
er een compleet beeld ontstaat. 
Daarmee haal je subjectieve beoor-
delingen weg en krijgt de medewer-
ker een kans zichzelf neer te zoals 
hij of zij is. Deze manier van aanpak 
kon al snel enthousiasme opleveren 
bij de OR. Daarbij natuurlijk gehol-
pen door de goede naam die ons 
LBC al had bij zowel medewerkers 
als leidinggevenden”. 

Mooi zo‟n portfolio maar is dat nu 
voldoende om een boventallige 
medewerker geplaatst te krijgen? 
Iedereen kent de weerbarstigheid 

van de materie en vaak is een du-
re ontbindingsovereenkomst dan 

de enige oplossing. 

“Van belang blijft wel dat de organi-
satie ook echt inspanning levert om 
kandidaten geplaatst te krijgen. 
Daarbij spelen loopbaanadviseurs 
en P&O‟ers een prominente rol. Peri-
odiek is er dan ook overleg waarbij 
vacatures maar vooral ook aan-
staande vacatures worden voorge-
legd en er een beoordeling is of er 
herplaatsingkandidaten zijn die hier-
voor geschikt zijn. Omdat geschikt-
heid toch vaak een relatief begrip is, 
is het belangrijk dat er goed gekeken 
wordt ook naar die kandidaten die in 
de buurt zitten van een match. Het 
ontbreken van bijvoorbeeld een be-
paald diploma is geen goede reden 
een kandidaat af te wijzen. Het gaat 
dan veel meer om competenties die 
de medewerker al heeft of die nog 
ontwikkelbaar zijn. Er is dan echt 
sprake van maatwerk. Daarbij kun-
nen discussies soms hoog oplopen 
maar dat is niet erg. Het portfolio 
helpt sterk om de positie van de kan-
didaat te onderbouwen. Een rapport 
van een competentie onderzoek is 
daarbij al meermalen van cruciale 
betekenis gebleken maar ook de 
totale indruk die een portfolio achter-
laat”.  

Tot slot: de boekhouding. Ieder-
een kent het fenomeen dat je een 
deugdelijke administratie moet 
hebben als je uiteindelijk een kan-
didaat toch niet kan herplaatsen 
en je alsnog afscheid van elkaar 
moet nemen. Hoe hebben jullie dit 

opgelost? 

“Binnen de gemeente Ede maakten 
we al gebruik van de W&S software 
van Connexys. Binnen die software 
is het mogelijk te werken met zgn. 
Talentenpools. Door een Talenten-
pool te maken voor herplaatsingkan-
didaten kun je eenvoudig de vacatu-
res aanbieden aan de kandidaten in 
de pool. Maar ook het portfolio daar-
in opbouwen. Kandidaten kun-
nen worden voorgesteld aan 
sollicitatiecommissies die  

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

GEMEENTE 
Talentenpool 

SAM 
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daarmee eenvoudig toegang krijgen 
tot de portfolio. Basale gegevens 
zoals het aantal aangeboden vacatu-
res, het aantal gevoerde gesprekken 
per kandidaat maar ook redenen van 

vervolg vorige pagina ► 

Stuurgroep Loopbaan4daagse 

 “SAMenwerken Aan Mobiliteit”  

Stuurgroep (van links naar rechts) 

SAM 

Ad Smets, Manager Samenwerken Aan Mobiliteit 

M: 06 48131348 

E: sam@yourswitch.mobi 

PSW 

Ria Hilhorst, Manager PSW 

M: 06 10942530 

E: r.hilhorst@psw.nl 

UWV 

Peter Aben, Regiomanager Loopbaancentrum UWV Limburg, Midden- 

en Oost Brabant; 

M: 06 53421831 

E: peter.aben@uwv.nl   

De Loopbaan4daagse is bedoeld voor 

organisaties en bedrijven die gevestigd 

zijn in heel Brabant en in Noord-

Limburg. 

Tijdens de LOOPBAAN4DAAGSE willen 

we de medewerkers van deelnemende 

organisaties aansporen om bewust stil te 

staan bij hun persoonlijke ontwikkeling en 

ambities m.b.t. functie, taken en toekomst-

mogelijkheden. Zowel binnen als buiten de 

eigen organisatie. 

Wat kun je verwachten?  4 dagen en 

ook 4 activiteiten! 

1 Bedrijfsbezoeken: de kans om bij een 

ander bedrijf een rondleiding te krijgen; 

gesprekken met medewerkers en een 

bedrijfspresentatie. Een kijkje achter de 

deuren van een andere organisatie 

2 Functiebezoeken: je kunt een dagje 

meedraaien met een medewerker van 

een andere organisatie. Je mag zelf 

kiezen: een functie die veel lijkt op je 

huidige functie of misschien wel een 

andere functie die jou heel interessant 

lijkt. De keuze is aan jou! 

3 Sectorbezoeken: Je werkt niet in de 

zorgsector, maar je bent best wel be-

nieuwd hoe het daar aan toe gaat. Of 

wellicht een andere sector b.v. techniek 

of de zakelijke dienstverlening. Of wil je 

misschien voor jezelf beginnen? Een 

sectorbezoek geeft je een heel andere 

kijk op een heel andere sector 

4 Loopbaanmarkt: Net als een week-

markt: allemaal kraampjes, maar dan 

met allerlei organisaties die willen laten 

zien wat zij te bieden hebben. Snuffel 

maar lekker rond. Reuze interessant! 

 

 

Heeft uw organisatie belangstelling om mee te doen?  

Neem vrijblijvend contact met ons op via: 

info@loopbaan4daagse.nl 

Wij sturen u graag nadere informatie toe! 

LBC 
afwijzing komen in één omgeving en 
zijn daarmee eenvoudig rapporteer-
baar.  

Doordat je een Talentenpool ook kan 
aanmaken voor een externe ge-
meente komt hiermee deze dienst-
verlening ook beschikbaar voor ge-
meenten waar we nu al voor werken. 
Daarmee is de positie van het LBC 
Ede naar de toekomst toe alleen 
maar sterker!”. Meer weten over het 
Loopbaancentrum Ede?  

Kijk op www.ede.nl , trefwoord Loop-
baancentrum, of mail naar 

loopbaancentrum@ede.nl. 

 

 

 

Ron de Ligt, 

Teamleider Loopbaancentrum 

mailto:sam@yourswitch.mobi?subject=graag%20wil%20ik%20info%20over%20het%20SAM%20netwerk
mailto:r.hilhorst@psw.nl
mailto:peter.aben@uwv.nl
mailto:info@loopbaan4daagse.nl
http://www.ede.nl/
mailto:loopbaancentrum@ede.nl
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3. Wat zijn de feiten?  

 Baanwisselaars 1999-2003: 16% tot 12%; 2002-2005: 20% per jaar (SSB), maar bij EBB geldt een percentage van 

5,6% (wisseling van baan van min. 12 uur), het percentage neemt toe 

 Baan-baan mobiliteit is 3x zo hoog bij 25-35 jarigen als bij 55-65 jarigen 

 Hoger opgeleiden zijn mobieler dan lager opgeleiden 

 Hoe langer de baanduur, hoe lager de baan-baan mobiliteit 

 Externe mobiliteit in publieke sector is laag (interne mobiliteit is daar wel relatief hoog) 

 Oudere werknemers in publieke sector zijn minder mobiel dan in private sector 

 Groep oudere werknemers binnen de overheid (publieke sector) die wel wil, slaagt er toch niet in om te wisselen 

 Uitwisseling van publieke naar private sector is gering. Meestal blijft het een uitwisseling binnen de publieke sector 

Arbeidsmobiliteit staat momenteel 
hoog op de agenda, bij in wezen 
alle arbeidsorganisaties. De econo-
mische crisis slaat nog steeds hard 
toe: bedrijven en organisaties krij-
gen minder opdrachten, kunnen 
daardoor minder produceren en 
zien zich genoodzaakt te reorgani-
seren en een deel van hun perso-
neel te ontslaan. Overheden moe-
ten fors bezuinigen, moeten terug 
naar hun kerntaken. Ook zij zijn 
gedwongen te reorganiseren en 
een aantal medewerkers te ont-
slaan. Bij bedrijven, overheden en 
organisaties is Arbeidsmobiliteit 
inderdaad „a sence of urgency‟! 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

PSW: “zet Arbeidsmobiliteit structureel op de 

HR agenda van uw bedrijf”!  

vervolg volgende pagina ► 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

Maar…. het zou meer dan jammer 
zijn als Arbeidsmobiliteit alleen in-
gezet wordt ten tijde van crisis en 
van krimp van personeel. Arbeids-
mobiliteit verdient het namelijk om 
structureel op de agenda te staan, 
zowel bij werkgevers als bij werkne-
mers. Uit onderzoek blijkt namelijk 
dat een gezonde bedrijfsvoering 
erbij gebaat is als er sprake is van 
een gemiddelde mobiliteit van zo‟n 
5 á 10% per jaar. Als het bij alle 
betrokkenen structureel op de 
agenda staat, dan heeft het ook 
geen ‟bijsmaak‟ wanneer er sprake 
is van krimp, dan zit het al in het 
DNA van het bedrijf en van de 
werknemers. Ons pleidooi moge 

duidelijk zijn: zet Arbeidsmobiliteit 
structureel op de HR agenda van 
uw bedrijf. Dat is een van de hoofd-
redenen dat wij zelf ook als werkge-
ver participeren in de Loopbaan4-
daagse omdat wij het een bijzonder 
goed initiatief vinden. Hieronder 
geven wij u een inkijk in verzamel-
de gegevens betreffende mobiliteit. 
Wij nodigen u uit om hierover met 
elkaar en met ons in discussie te 
gaan. Ook daarvoor is het loop-
baanevenement een platform bij 
uitstek. 

Ria Hilhorst, manager 

Rombout Jas, employment con-
sultancy 

1. Definities 
Om het begrip Arbeidsmobiliteit goed 
te duiden en te hanteren is het belang-
rijk ons te realiseren dat aan dit begrip 
diverse „definities‟ worden gekoppeld, 
bijvoorbeeld: 

 Interne (functie)mobiliteit 

 Externe (baan)mobiliteit 

 Intrasectorale en intersectorale mo-

biliteit 

 Vrijwillige (=80%) en gedwongen 

mobiliteit (=20%) 

 Intra- en interregionale mobiliteit 

 Van werknemer naar zzp 

2. Aandachtspunten 

Bij Arbeidsmobiliteit is het wenselijk aandacht te schenken aan een aantal aandachts-
punten, zoals: 

Optimale mobiliteit (niet maximale) is nodig voor goede allocatie van vraag & aanbod 

op de arbeidsmarkt. We gaan zelfs verder en vinden dat een ongehinderde mobiliteit 
zelfs wenselijk is 

Een baankeuze wordt beïnvloed door factoren zoals inhoud werk, relatie collega‟s, 

arbeidsvoorwaarden  loopbaanperspectieven, werkdruk, arbeidsomstandigheden, 
gezinssituatie 

Belangrijke voorwaarden voor baan-baan mobiliteit zijn: beschikbaarheid goede infor-

matie over huidige en toekomstige baanmogelijkheden, goed loopbaanbeleid, moge-
lijkheid competenties te leren, voldoende (financiële) zekerheid om overstap te wagen 

Belemmeringen voor baan-baan mobiliteit zijn: onvoldoende aandacht positieve mo-

gelijkheden, toekomstige arbeidsmarkt, financiële toegang sectoroverstijgende scho-
ling, onvoldoende zicht externe baanmogelijkheden. 

Voordelen voor baan-baan mobiliteit zijn: bevorderen kennis en ontwikkeling werkne-

mers zodat ze langer, productiever en gezonder (en met meer plezier)werken, door-
stroom naar beter passende functie; voorkomen van vastlopen in functie, verhoging 
dynamiek organisatie, meer kennisuitwisseling door kruisbestuiving, bijdrage aan soci-
ale innovatie, voorkomen dreigende arbeidsmarkt knelpunten, wisselende schaarste 
en overschotverhoudingen tussen sectoren zijn gemakkelijker op te vangen, gemak-
kelijker te reorganiseren of terugkeer na ziekte. 

SAM 
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Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

vervolg vorige pagina ► 

 Kwart instroom in de publieke sector is afkomstig uit sector zelf, kwart uit marktsector, 15%  schoolverlaters en 15% herin-

treders, 20% zorg/uitzendwerk/inactiviteit 

 Instromend personeel vanuit publieke sector is vaak ouder, hoger opgeleid en met hoger inkomen. Werknemers uit private 

sector naar publieke zijn relatief jong, laag/middelbaar opgeleid en lager inkomen 

 Uitstroom publieke sector: 1/3 stroomt uit naar andere baan binnen de publieke sector (waarvan 2/3 zelfde sector), 1/5 naar 

markt, 20% inactief, 15% pensioen,7% naar zorgsector. 

 De Nederlandse baanmobiliteit ligt rond het EU gemiddelde 

 Sectoren met lage baanmobiliteit zijn: onderwijs (20%), Landbouw (18%), Transport (21%), Overheid (22%) 

 Sectoren met een hogere mobiliteit: industrie, bouw, handel, horeca, reparatie (allen 30%), zakelijke dienstverlening (34%), 

zorg en welzijn heeft 26% 

 Bij de overheid, onderwijs, zorg/welzijn werken relatief veel ouderen en weinig jongeren en zij hebben ook meer dan gemid-

deld aantal hoger en middelbaar opgeleiden 

 Het mobiliteitssaldo is positief bij de meeste dienstensectoren, onderwijs, zorg en openbaar bestuur. Het saldo is negatief in 

landbouw en vrijwel alle industriële sectoren 

 Negatieve baansaldi in Brabant, Limburg en Zeeland (vormt een groot probleem) 

 Toename overgang naar zzp (vooral bij start hoogconjunctuur) 

4. Stimuleren van Arbeidsmobiliteit 
De Sociaal Economische Raad (SER) heeft recentelijk een onderzoek laten verrichten naar Arbeidsmobiliteit en daarin geeft 
hij duidelijk aan dat arbeidsmobiliteit maatwerk is.  Werkgevers en werknemers zijn uiteraard primair verantwoordelijk voor het 
stimuleren, faciliteren en borgen van arbeidsmobiliteit. De overheid kan dit vraagstuk wel faciliteren. 
 

Om Arbeidsmobiliteit verder te stimuleren zijn er diverse oplossingsrichtingen: 

 

1) Mobiliteitscultuur/mentaliteitsomslag  

Informatie en voorlichting 

Intensiveren beleid employability en mobiliteitsmogelijkheden (in-/doorstroom, loopbaanpaden) 

Functiemobiliteit bevorderen (-verbreding/-verrijking), taakroulatie 

Stages en detacheringen toegankelijker 

Vergroot arbeidsmogelijkheden ouderen (bestrijding beeldvorming) 

 

2) Investeren in inzetbaarheid / employability werknemers 

Daadkrachtige uitvoering convenant laaggeletterdheid 

Certificering praktijkkennis en EVC 

Effectiever gebruik scholingsmogelijkheden (aandachtsgroepen die weinig gebruik maken - laagopgeleiden en ouderen), 
afspraken cao 

Verbeter leerklimaat (loopbaanadvisering/-begeleiding) door bedrijven en leerwerkloketten en stimuleren werknemersvoor-
lichting/-advisering over scholing 

Functieoverstijgende scholing binnen sector stimuleren (persoonlijk opleidingsbudget) 

Handhaaf publieke financiering 30
+
 in MBO 

Uitbreiding persoonsgebonden aftrek scholingsuitgaven inkomstenbelasting 

Bundeling gelden O en O sectoroverstijgende scholing 

Koppeling sectoroverstijgende scholing en re-integratiegelden werknemers met ontslag bedreigd 

 

3) Versterken faciliteiten vrijwillige baan-baan mobiliteit (goede structuur) 

Optimaliseer toegankelijkheid en verspreiding arbeidsmarktinformatie, vergroot transparantie aanbod vacatures en werk-
zoekenden, nieuwe media 

Bevorder gebruik bestaande netwerkstructuur (bedrijfsadviseurs, leerwerkloketten, brancheservice-
punten, UWV werkbedrijf, mobiliteitscentra 

Opzetten en stimuleren van publiek-private samenwerking.  

Koppeling met thema‟s als Leren Laag Opgeleiden, Leerambassadeurs 

Bronnen: * SER rapport Werk maken van baan-baan mobiliteit (2011) * RWI rapport omvang, 
aard en achtergronden van baan-baan mobiliteit (febr. 2009, TNO) * Arbeidsmobiliteit in goede 
banen (SCP 2005) 

http://www.samzon.mobi/
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Een reiservaring die 
jou verder brengt!  

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

Was het een bewuste keuze of een toe-
vallige ontmoeting? Een stukje onder-
weg of echt op pad?  

Succesvol initiatief in Zuid-Limburg; de 
Week van de Mobiliteit 

De Week van de Mobiliteit
®
 (WvdM) georga-

niseerd door LIFT-netwerk in Zuid-Limburg 
staat in het teken van mobiliteit. Voor een 
dag veranderen van baan!  

Het initiatief van de Week van de Mobiliteit 
is vorig jaar genomen door twee belangrijke 
samenwerkingsverbanden in Zuid-Limburg. 
Dit zijn LIFT (Limburgs Interim Functiever-
vullings Traject) en het IGOM (Inter Ge-
meentelijk Overleg voor Mobiliteitsvraag-
stukken in Zuid-Limburg). In totaal zijn meer 
dan 80 organisaties bij deze samenwer-
kingsverbanden aangesloten. De 1e Week 
van de Mobiliteit was een groot succes met 
ruim 600 deelnemers. In 2010, tweede edi-
tie, is dit aantal ruimschoots overtroffen met 
ruim 1000 deelnemers. 

Het CBS als deelnemende organisatie 

De WvdM biedt onze medewerkers, ma-
nagers en directieleden de mogelijkheid om 
gedurende 1 dag in de keuken van een an-
dere organisatie te kijken. Het is laagdrem-
pelig, iedereen die wil, gaat voor zichzelf de 
uitdaging aan om sfeer te proeven of om 
zelf te ervaren hoe een andere organisatie 
werkt. Daarnaast is het een unieke moge-
lijkheid voor kennisuitwisseling en netwerk-
activiteiten met “collegae” uit andere organi-
saties. 

Tijdens de 1
e
 editie van de WvdM heeft het 

CBS 40 gasten op bezoek gehad en heb-
ben 61 CBS-ers een dag bij een andere 
organisatie meegedraaid. Het CBS was 
hiermee de nummer 1 in Limburg en daar 
zijn we natuurlijk erg blij mee.  

Tijdens de 2
e
 editie zijn bijna 100 medewer-

kers van het CBS extern aan de slag ge-
weest, een geweldig aantal. Bovendien zijn 
meer dan 50 gasten bij ons op bezoek ge-
weest die zo‟n 100 -200 CBS-ers hebben 
ontmoet. Tel daar alle kamergenoten en 
collega‟s bij op die deelgenoot zijn gewor-
den van alle enthousiaste verhalen, dan 
durf ik te stellen dat de WvdM voor velen 
een bron van inspiratie is geweest.  

Kortom: het was voor onze CBS-
deelnemers en voor het CBS als organisatie 
wederom een groots succes. Het leverde 

enerzijds bijzondere verhalen, ontmoetingen en ervaringen 
op voor onze deelnemers én anderzijds tal van belevingen 
van externe gasten die bij het CBS op bezoek waren.  

We constateren dat het CBS in deze regio een steeds pro-
minentere plaats inneemt op het gebied van de arbeids-
markt en mobiliteit. De positieve reacties van de deelne-
mers aan de WvdM (intern en extern) leveren hier een dui-
delijke bijdrage aan.  

 

Loopbaan4daagse, SAMenwerken Aan Mobiliteit 

Wat betekent de Loopbaan4daagse voor jou? Nieuwe ken-
nis, netwerken, frisse ideeën en een flinke portie lef? Alle-
maal belangrijke dingen voor in je rugzak. Handig voor on-
derweg, bij nieuwe ontmoetingen met mensen en organisa-
ties. Soms onverwacht en soms gepland. 

Ik wens alle deelnemers en deelnemende organisaties aan  
de 1

ste
 editie van de SAM-Loopbaan4daagse heel veel in-

spiratie toe en neem vooral mee wat je persoonlijk aan-
spreekt.  

Doe er je voordeel mee, kies je eigen pad, blijf ontdekken 
en blijf in beweging! 

 

Isje Wolters, mobiliteitsmanager Centraal Bureau voor 
de Statistiek 

SAM 

http://www.samzon.mobi/
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Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

De arbeidsmarkt is dynamischer geworden in vergelij-
king met de jaren negentig van de vorige eeuw. Het wis-
selen van baan is normaler geworden; dat blijkt ook uit 
een recent SER-rapport over baanmobiliteit. De omvang 
van deze mobiliteit verschilt zoals we weten naar leeftijd, 
opleidingsniveau, sector, grootte van het bedrijf en type 
arbeidscontract. Hoe ouder een werknemer is, hoe min-
der hij van baan wisselt.  
 
Duidelijk is dat zowel werkgevers als werknemers baat 
hebben bij een optimale mobiliteit. Bij te weinig baanwis-
selingen lopen werknemers het gevaar vast te raken in 
de huidige baan en hun externe opties te beperken. 
Werkgevers lopen het risico kennis en ervaring van bui-

ten mis te lopen, met een geringere dy-
namiek in de  organisatie en kennisuit-
wisseling met de omgeving tot gevolg. 
Wat “optimale” mobiliteit precies inhoudt 
is moeilijk aan te duiden. Duidelijk is wel 
dat de mobiliteit binnen/vanuit overheden 
beperkt is. Deze staat nog in de kinder-
schoenen. En dat is dan een extra uitda-
ging waarvoor de overheden staan. En 
volgens mij kunnen wij ook de SAM le-
den daar nadrukkelijk bij faciliteren. 
 
De belangrijkste uitdaging voor de huidi-
ge en toekomstige arbeidsmarkt is het tot 
stand brengen van een goede kwantita-
tieve en kwalitatieve match tussen vraag 
naar en aanbod van arbeid. De overheid 
heeft hierbij op dit moment te maken met 
een stevige personele reductie. Daar-
naast staan ze aan de vooravond van de 
uitstroom van de grote groep ouderen. 
Dit zou wel eens kunnen betekenen dat 
er  straks zelfs onvoldoende arbeids-
krachten zijn om dit gat op te vangen en 
dan betrek ik het belang van de 
“kwalitatieve match” er nog maar even 
niet bij. Als algemeen directeur van P&O 
Services Groep is dat ook een punt waar 
we onze toekomststrategie op afstem-
men: het gericht ombouwen van onze 
organisatie tot een flexibele mobiliteits-
partner voor overheden; dus een organi-
satie die zorgt voor het (pro-)actief mee-
bewegen met ontwikkelingen op de ar-
beidsmarkt, zodat de opdrachtgevers 
(lees: overheden) binnen de voor hen 
geldende arbeidsmarkt in voldoende ma-
te kunnen zorgen voor de gewenste 
kwantitatieve en kwalitatieve match!  
 
In de samenwerking met de werkgevers, 
sociale partners en ondernemingsraden 
moeten we een aardige stap kunnen zet-
ten. Ik heb er veel zin in om aan deze 
uitdaging in samenwerking met de SAM 
leden een concrete bijdrage te leveren 
om dat doel te bereiken. Wij zelf zijn een 
erkend Investor in People, in mijn ogen 
een goed kwaliteitskeurmerk. Wij kunnen 
organisaties aantoonbaar ondersteunen 
bij dit soort vraagstukken! 
 
Voor eventuele reacties en/of vragen: 
fdamen@posg.nl of 06-53175662 
 
Frank Damen, algemeen directeur 
P&O Services Groep 

www.posg.nl 

De arbeidsmarkt: het spel van vraag en aanbod 

SAM 

http://www.samzon.mobi/
mailto:fdamen@posg.nl
http://www.posg.nl/
http://www.posg.nl/
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Kees Cornelissen, Key Account 

Manager en secretaris van Nive 

Kennisnetwerken en Ad Smets, 

Manager SAM, onderhouden al 

jaren nauwe contacten om te 

sparren over de ontwikkelingen 

van de arbeidsmarkt in de regio. 

Kees Cornelissen is enthousiast 

over het initiatief van de Loop-

baan4daagse en heeft alle leden 

van het Nive Kennisnetwerk Mo-

biliteit Zuid opgeroepen om deel 

te nemen aan dit loopbaaneve-

nement.  

Zeker gezien het feit dat veel 

Nive leden uit het bedrijfsleven 

komen, zou hun deelname een 

welkome aanvulling zijn om te 

komen tot een marktbrede „mix‟. 

Het SAM Bulletin wordt ook naar 

alle Nive leden gestuurd. In dat 

kader heeft Kees een oproep 

voor dit Sam Bulletin geschre-

ven, waarmee nogmaals wordt 

aangegeven hoe enthousiast het 

Nive is over deze activiteit van 

drie van hun leden. 

NIVE, het Nederlandse Platform voor Managers, 

onderschrijft belang Loopbaan4daagse! 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

Graag attenderen wij de Nive leden op de Loopbaan4daagse voor bedrijven en 
organisaties in geheel Noord-Brabant en Noord-Limburg van 21 tot en met 24 
november 2011. 

Drie leden vanuit het Nive Kennisnetwerk Mobiliteit Zuid, te weten het UWV, 
SAM en PSW,  hebben zelfstandig met ondersteuning van de Provincie Noord-
Brabant het initiatief genomen om een Loopbaan4daagse te organiseren. 

Deze loopbaan4daagse is interessant voor bedrijven/organisaties die een spe-
ciale belangstelling hebben voor mobiliteit en geeft hen tevens de gelegenheid 
om via de formule “Krimp ontmoet Groei”, nieuwe mogelijkheden te creëren 
voor bedrijf/organisatie en de medewerker. 

Een medewerker die binnen de ene organisatie overtollig is kan voor de ande-
re organisatie van groot nut zijn. Op deze wijze worden probleem of behoefte 
opgelost en ontstaat er voor beide partijen en voor de betreffende werknemer 
een win-win situatie en krijgt mobiliteit een nog duidelijkere plaats in de betref-
fende organisaties. 

Door te participeren in de vier modules, te weten bedrijfspresentaties, oriënta-
tie op sector, functiebezoek en loopbaanmarkt kijken uw medewerkers over de 
grenzen van uw organisatie. Op deze wijze bekijken ze mogelijk hun eigen 
organisatie door een andere bril en brengen nieuwe kennis, ervaring en best 
practices mee, die een toegevoegde waarde voor de organisatie kunnen heb-
ben. 

Via deze loopbaan4daagse kunnen bedrijven/organisaties ook inspelen op „the 
war for talent‟ in een toekomstige steeds schaarser wordende arbeidsmarkt. 

De medewerkers van deelnemende bedrijven worden via dit evenement in de 
gelegenheid gesteld om zowel binnen als buiten hun eigen werkveld ervarin-
gen op te doen, die een positief effect kunnen hebben op het toekomstige car-
rièreperspectief. 

Nive roept haar leden op om aan deze loopbaan4daagse deel te nemen en/of 
deze te ondersteunen. 

Via onze website en onze nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte. 

De geweldige ervaringen die men in Limburg met een vergelijkbaar evenement 
heeft gehad,  moet zonder meer ook in Noord-Brabant 
mogelijk zijn. 

Met een vriendelijke groet, 

 

Kees Cornelissen, Key Account Manager en secretaris 
van Nive Kennisnetwerken. 

Het Nive, platform van managers,heeft zich ook als sponsor verbonden aan dit evenement. 

http://www.samzon.mobi/
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Berichten van & over andere netwerken 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

Nieuw bestuur LIFT: 

Tijdens de Algemene Leden-

vergadering van 19 mei heb-

ben de leden een nieuw be-

stuur gekozen. Het oude be-

stuur is opgestapt nadat de leden 

niet instemden met de fusieplan-

nen tussen LIFT en Empower 

Limburg. Het oude bestuur heeft 

n.a.v. het besluit van de Leden-

vergadering gemeend te mogen 

concluderen dat zij de situatie 

niet voldoende op haar merites 

heeft weten in te schatten waar-

na het bestuur de Ledenvergade-

ring heeft aangegeven de be-

stuurstaken ter beschikking te 

stellen. Daarop is er een nieuw 

bestuur gekozen. 

Het nieuwe bestuur ziet er als 

volgt uit: 

Ilonka Sinkeldam - CBS 

(Voorzitter) 

Wendy Meertens - SVB 

(Penningmeester) 

Guido Sauren - Obvion 

(Secretaris) 

Peter Debets - Belastingdienst 

(Algemeen bestuurslid) 

Charles Hagens – Maecon 

(Algemeen bestuurslid) 

Loopbaan4daagse, SAMenwerken Aan 
Mobiliteit 

Er is een duidelijke tendens naar flexibi-
lisering. Er komt een moment waarop 
„arbeidsgarantie‟ een leeg woord is. Op dat 
moment moeten werknemers zich bewust 
zijn van hun kwaliteiten en steeds opnieuw 
zelf hun plek veroveren. Daar is flexibiliteit 
voor nodig.  

Samenwerken Aan Mobiliteit biedt mede-
werkers kansen en ondersteunt het brede 
proces van loopbaanorientatie! Specifiek 
aandacht vragen voor employability is een 
absolute kans om binnen uw regio aan de 
slag te gaan met de uitdagingen die op 
stapel staan! 

Mobiliteit: gewoon doen! 
Mobiliteit laagdrempelig inzetten 

IGOM en Lift organiseerden in 2008 en 2010 een week van 
de mobiliteit, waarin het benaderen van mobiliteit op een laag
-drempelige manier werd aangepakt. Een succesvolle manier 
om zowel organisaties als medewerkers in beweging te krij-
gen.  

Onze ervaring is dat het specifiek aandacht vragen voor mo-
biliteit , door middel van de inzet van een aparte activiteit, 
werkt. In- en externe aandacht, specifiek gefocust op de 
Loopbaan4daagse, zal zorgen voor een extra stuk bewust-
wording bij medewerkers en organisaties.  

IGOM staat voor employability, talentontwikkeling en ken-
nisdeling 

IGOM is een uniek mobiliteitssamenwerkingsverband tussen 
34 overheid-organisaties in Zuid-Limburg. Binnen IGOM bren-
gen deze organisaties hun kennis en expertise samen en 
bundelen doelmatig hun capa-
citeit voor het employability 
vraagstuk in hun organisaties. 
IGOM heeft als centrale doel-
stelling het bevorderen van de 
arbeidsmobiliteit van de mede-
werkers uit de aangesloten 
organisaties. Als 2

e
 doelstelling 

richt IGOM zich op het verster-
ken van het netwerk om de 
kennis en capaciteit uit de or-
ganisaties optimaal te benut-
ten! 

Wilt je meer weten over IGOM, kijk dan op www.igom.nl of 
neem contact op met het ServiceCentrum IGOM (T 045-
5608040 / E  info@igom.nl) 

SAM 

John Seetsen, voorzitter IGOM & Ad Smets, manager SAM 

(Ad Smets, manager SAM & Masja Janssen-Lacroix, coör-
dinator IGOM) 

http://www.samzon.mobi/
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Pilot Regionaal Loopbaancentrum West-Brabant 

“Samen doen wat samen kan.” Dat is de missie 
van 19 gemeenten op het gebied van bedrijfsvoe-
ring binnen de regio West-Brabant. In het verleng-
de hiervan hebben de gemeentesecretarissen van 
de 19 gemeenten de ambitie uitgesproken om in 
te zetten op één regionale arbeidsmarkt. Als lo-
gisch uitvloeisel hiervan is eind 2008 het Regio-
naal Loopbaancentrum opgericht. Bij dit loopbaan-
centrum kunnen medewerkers uit de regio terecht 
voor loopbaanadvies of het vinden van nieuwe 
loopbaanmogelijkheden in de regio. Deze pilot 
loopt tot medio 2012. 

Sinds de start van het project is er alweer het no-
dige veranderd: er zijn twee partnerorganisaties 
aangesloten (Regionale Milieudienst en Water-
schap Brabantse Delta) en er heeft een accentver-
schuiving plaatsgevonden in de werkwijze van het 
loopbaancentrum. Lag eerst de focus op loop-
baanadvies, nu is mobiliteit het kernproduct ge-
worden. De naam Regionaal Loopbaancentrum is 
ondergebracht onder „Werken in West-Brabant‟. 
Hieronder vallen nu ook het Mobiliteitscentrum en 
de Academie West-Brabant. Werken in West-
Brabant is daarmee het carrièrecentrum geworden 
voor loopbaanadvies, mobiliteit, training en oplei-
ding. Regionale vacatures komen hier ook binnen. 

Medewerkers (of werkzoekenden) die een baan of 
project zoeken in de regio, kunnen hun CV achter-
laten in de CV bank op   

www.werkeninwestbrabant.nl. 

Vanuit het systeem wordt er een match gemaakt 
tussen vraag en aanbod. Managers en P&O‟ ers 
hebben toegang tot de database van de CV bank. 
In een oogopslag zien zij welke regionale kandida-
ten er beschikbaar zijn voor de openstaande 
baan/ opdracht. 

Dit systeem bestaat al een paar jaar, maar begint 
nu pas echt zijn vruchten af te werpen. Dat komt 

o.a. omdat er steeds meer 
inschrijvingen in  de CV 
bank komen, waardoor het 
aanbod groter (en dus inte-
ressanter!) wordt. Maar ook 
de bezuinigingen spelen 
een rol: managers kijken 
eerst of hun vacature bin-
nen de gemeente of regio 
kan worden vervuld, alvo-
rens men overgaat op de 
inhuur van externen. Dit 
scheelt aanzienlijk in de 
portemonnee. 

Onze loopbaanadviseurs 
begeleiden medewerkers 
met hun loopbaanvraag en 
het (her)ontdekken van hun 
talenten. Als zij vervolgens  
kiezen voor mobiliteit bin-
nen de regio, gaan zij werk 
doen wat echt bij hen past. 
Dit levert gemotiveerde me-
dewerkers op! Onze loop-
baanadviseurs komen 
(bijna) allemaal zelf uit de 
regio. Zij weten wat er 
speelt en kennen de men-
sen. Het zijn P&O‟ers die 
zijn opgeleid tot loopbaan-
adviseur. Met passie, pro-

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

Hoe een loopbaancentrum zich ontwik-

kelt in drie jaar... 

fessionaliteit en plezier oefe-
nen zij hun vak uit.  

De afgelopen drie jaar heeft 
Werken in West-Brabant er 
bewust voor gekozen positief 
te communiceren over mobili-
teit. Niet denken in ontslagen 
en outplacements, maar in 
uitdagingen en talentmanage-
ment. We hebben de verant-
woordelijkheid voor de loop-
baan neergelegd bij de mede-
werker zelf. Wij beseffen ons 
heel goed dat wij niet de eni-
ge motor achter mobiliteit zijn. 
De managers en medewer-
kers moeten het uiteindelijk 
zelf doen. Wij helpen hen 
daar waar het kan:“Samen 
doen, wat samen kan.” 

Meer weten?  

Kijk op onze website: 

www.werkeninwestbrabant.nl 

of volg ons op Twitter: 

www.twitter.com/werkeninwb 

Lonneke van Dijk, Commu-
nicatieadviseur Werken in 
West-Brabant 

“De afgelopen drie jaar heeft 

Werken in West Brabant er be-

wust voor gekozen om positief te 

communiceren over mobilliteit”

http://www.samzon.mobi/
http://www.werkeninwestbrabant.nl
http://www.werkeninwestbrabant.nl
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Samenwerken Samenwerken 

Aan MobiliteitAan Mobiliteit 

Aangeboden SAM toppers: kijk op website 

Werving nieuwe collega's 
Screen jezelf en kijk of het politiewerk écht iets voor je 
is. Dat is de boodschap van de vernieuwde landelijke 
wervingscampagne. De campagne stelt belangstellen-
den voor de keus: kan ik en wil ik écht wel politieagent 
worden? Zo worden sollicitanten aangetrokken die bij 
de politie passen en die een grotere kans hebben om 
succesvol door de selectie te komen. Het gaat dan om 
een MBO opleiding. 

  

Campagne 
De verschillende campagne-uitingen zie je in diverse 
online media, in Metro en Spits en op diverse abri‟s. De 
'reclame' zet de kijker aan het denken en verleiden be-

langstellenden zichzelf verder te screenen op: 
screenjezelf.kombijdepolitie.nl 

 

Brabant Zuid Oost vacatures 
Ook in ons korps hebben we dit jaar nog volop vacatu-
res voor het politieonderwijs! In november hebben we 
voor al onze opleidingsniveaus nog plaatsen beschik-
baar. Op de website www.kombijdepolitie.nl staan al 
onze vacatures. 

 

Twitter 

Nieuws en wetenswaardigheden over de campagne 
kun je o.a. volgen via Twitter: @politiebzo 

Wie droomt er niet van een baan bij de politie. Maar ja, 
is iedereen daarvoor geschikt? 

POLITIE WERFT….. 

ftp://www.samzon.mobi/
http://screenjezelf.kombijdepolitie.nl
http://www.kombijdepolitie.nl
http://www.kombijdepolitie.nl/Vacatures/Pages/Zoekresultaten.aspx?k=KBDPKorps%3A%22Brabant%20Zuid-Oost%22&s=KBDPVacatures
http://www.samzon.mobi/


Pagina 16 

 

Thaeles lanceert de Loopbaanvoucher
®
 

“Nederlanders zouden 

vaker en makkelijker van 

baan moeten wisselen. 

Dat is niet alleen goed 

voor de economie, maar 

ook voor werknemers en 

organisaties”.  Met dit 

statement opende SER-

voorzitter Rinnooy Kan 

onlangs een interview in 

de Volkskrant. Het is alge-

meen bekend dat Neder-

land vergrijst en ont-

groent en dat het aantal 

inzetbare arbeidskrachten 

afneemt. Bovendien zul-

len we langer een zinvolle 

invulling moeten geven 

aan werken. Daarbij komt 

nog dat recente onder-

zoeken aangeven dat van 

de werkende bevolking 

73% aangeeft tevreden te 

zijn met de huidige werk-

plek. Hierdoor lijkt het 

denken over mobiliteit en 

optimale inzetbaarheid, 

zowel in- als extern, maar 

moeizaam van de grond 

te komen. Een mentali-

teitsomslag is daarom 

gewenst. 

Ook in onze adviespraktijk 

binnen Thaeles ontmoeten 

we deze weerbarstigheid 

en ervaren we de complexi-

teit van de wens van orga-

nisaties, vakbonden en me-

dewerkers om handen en 

voeten te geven aan duur-

zame inzetbaarheid en per-

manente ontwikkeling. 

Veelal zijn voorzieningen in 

de CAO opgenomen die 

beogen de mobiliteit, ont-

wikkeling en inzetbaarheid 

van medewerkers te bevor-

deren. Dit garandeert ech-

ter nog geen periodiek ge-

bruik door de werknemer. 

Niet voor niets neemt daar-

om de behoefte van partijen 

toe om een verbinding te 

zoeken tussen het beïn-

vloeden van de gebruikers-

mentaliteit en de beschik-

baarheid van compact in-

strumentarium dat dit pro-

ces positief kan beïnvloe-

den. Met deze gegevenhe-

den is door ons de Loop-

baanvoucher® ontwikkeld, 

een “tegoed- of cadeaubon” 

voor een individuele loop-

baanscan om de balans op 

te maken en koers te bepa-

len; voor de medewerker 

laagdrempelig en voor de 

werkgever geringe kosten 

in vergelijking met een vol-

ledig traject. De praktijk laat 

zien dat met het inzetten 

van dit eenvoudige instru-

ment het denken over be-

nutten van persoonlijke 

kwaliteiten en eigen moge-

lijkheden gestimuleerd 

wordt. 

Ook wanneer uw medewer-

ker te kennen geeft dat hij 

zich wil beraden over zijn 

loopbaan of wanneer u van 

mening bent dat hij mis-

schien een nieuwe stap in 

zijn loopbaan kan of moet 

maken is de Loopbaanvou-

cher® een betrouwbaar 

instrument. Het omvat een 

compact pakket aan tests 

en vragenlijsten in combi-

natie met een uitgebreid 

coachgesprek. De werkne-

mer wordt geboeid door de 

resultaten en het brengt 

hem in beweging waardoor 

hij zelf in staat is een per-

soonlijk loopbaanplan op te 

stellen. 

Meer informatie? 

De Loopbaanvoucher® is 
ontwikkeld door Thaeles, 
regionaal specialist op het 
gebied van mens, werk, 
verandering & ontwikkeling. 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

Informatie over de loopbaanvoucher® 
is op een aparte site beschikbaar: 
www.loopbaanvoucher.nl. Zie voor 
overige informatie: www.thaeles.nl. 

Rob Hüskens, direc-

teur Thaeles: “Denken 

over mobiliteit en opti-

male inzet lijkt moeilijk 

van de grond te komen. 

Een mentaliteitsomslag 

is daarom gewenst” 

“Nederlanders zouden 

vaker en makkelijker 

van baan moeten wisse-

len”, aldus SER voorzit-

ter Rinnooy Kan 

http://www.loopbaanvoucher.nl
http://www.thaeles.nl
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Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

“Het is echt een hele organisatie waar heel wat bij komt 

kijken”, aldus Miriam van Drunen, coördinator van het 

grote LIFT netwerk, “zeker de eerste keer waarbij je orga-

nisaties nog moet overtuigen van het nut en noodzaak 

van een dergelijk instrument”. 

“Wij kenden een aanloopfase van ruim een jaar alvorens 

we met de eerste Week van de Mobiliteit ® startten. Het is 

een uitdaging om het in zo‟n relatief korte periode geor-

ganiseerd te krijgen. Dat kan alleen maar als er een ba-

sisgroep is die vanuit welwillendheid en ideologie de 

schouders eronder kan zetten.” 

Miriam van Drunen is uit hoofde van haar functie deelne-

mer van het SAM netwerk in Brabant. Enerzijds omdat 

beide netwerken veel kansen en mogelijkheden zien in 

samenwerken in de regio, en anderzijds omdat het ten 

voordele komt van de leden van de netwerken om erva-

ringen uit te wisselen. Bovendien is er tussen de netwer-

ken een overlappende zone. Het is in het belang van de 

leden om die overlapping op te vangen door afspraken te 

maken en duidelijkheid te verschaffen. 

LIFT en SAM hebben samen nog meer geschiedenis 

omdat de voorzitter van het SAM netwerk, Ad Smets, 

enkele jaren lid geweest is van het bestuur van LIFT. 

Miriam van Drunen en Ad Smets voeren wekelijks collegi-

aal overleg en hebben nauw contact aangaande de ge-

hele organisatie van de Loopbaan4daagse, SAMenwer-

ken Aan Mobiliteit. Beiden zien er voordelen in om op 

termijn een dergelijke activiteit in geheel Zuid Nederland 

samen te doen. Het is een mogelijkheid om op die wijze 

de kosten te drukken en om het evenement nog breder 

en professioneler neer te zetten. 

“In grote delen van Limburg is de Week van de Mobiliteit 

zó bekend dat we daar niet heel veel energie in hoeven 

te steken. In de afgelopen jaren heeft onze PR campag-

ne goed werk verricht. Bovendien hebben wij voor deze 

activiteit natuurlijk een geweldig samenwerkingsverband 

met IGOM, want het is een coproductie met dit netwerk. 

Het is goed dat het SAM netwerk de samenwerking heeft 

gezocht en gevonden in verschillende partners. Daarmee 

krijg je een breder draagvlak en makkelijker ingang bij 

andere organisaties.” Want breed draagvlak is ook voor 

de coördinator van LIFT een groot goed. 

Gezien het feit dat dit de eerste Loopbaan4daagse in 

onze regio is en wij nog niet kunnen teren op de bekend-

heid die er in Limburg wel al is, is het voor onze regio ook 

goed om met LIFT en IGOM nauwe contacten te onder-

houden en adviezen te krijgen. Alle hulp is welkom. 

Miriam: “mijn devies is wel dat het goed is om het breed 

op te zetten maar dat het zeker niet slecht is om het de 

eerste keer klein te houden. Je maakt altijd beginnersfou-

ten, daaraan kun je niet ontkomen. Bovendien is de kans 

groter dat een kleiner evenement relatief een groter suc-

ces kan boeken. Op die positieve PR kun je makkelijker 

stoelen bij de opzet van een 2de evenement. Ad, ik 

spreek echt uit ervaring!” 

“Ik gun jullie allemaal een geweldig evenement toe en 

prachtige resultaten. Realiseer je dat het voor jullie al 

supergeweldig is, want jullie leggen een basis voor de 

toekomst. Alleen daarom al mag het door bestuurders en 

de politiek in jullie regio van harte onderschreven worden. 

Zij moeten zich die waarde goed realiseren, want dat is 

niet niks. Sowieso is het al een pluspunt dat jullie het 

platform van managers, NIVE, achter jullie hebben staan. 

Ik gun jullie vanuit die kant extra potentiële deelnemers 

toe (met name uit het bedrijfsleven). Ik blijf jullie advise-

ren vanuit mijn expertise. In 2012 zullen wij zelf onze 3de 

editie van de Week van de Mobiliteit gaan houden. Wel-

licht dat we dan ook al een begin kunnen maken met een 

vorm van samenwerking. Al zou die samenwerking in 

aanvang nog beperkt zijn, een zaadje kan een prachtige 

boom worden!”, aldus een energieke 

coördinator van LIFT. En wie niet zaait 

zal nimmer oogsten. 

LIFT draagt de Loopbaan4daagse, SAMen-

werken Aan Mobiliteit een warm hart toe 
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SAM 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

Bijna elke dag staat er wel iets in de 

krant over de mobiliteit en flexibiliteit 

die nodig is op de arbeidsmarkt om 

zoveel mogelijk mensen op de juiste 

plek aan het werk te helpen en te hou-

den. 

RegioEffect speelt in op deze behoef-

te, door (semi)overheidsorganisaties 

te ondersteunen bij het collegiaal in- 

en uitlenen van personeel bij onder- of 

overcapaciteit. Externe inhuur van per-

soneel is  duur en bij veel overheidsin-

stellingen moet juist bezuinigd worden. 

Daarnaast is het voor een medewerker 

vaak een moeilijke beslissing om af-

scheid te nemen van een baan die 

veel zekerheden biedt, ook al zit de 

medewerker niet op de juiste plek.  

Bovendien is de rechtspositie bij de 

(semi)overheid  erg goed. Als dan via 

een collegiale doorleen een detache-

ring tot stand kan komen, heeft dat 

voor zowel de medewerker als de or-

ganisatie alleen voordelen. Het bevor-

dert tevens de kennisopbouw van per-

soneel. 

Wij werken binnen RegioEffect dan 

ook met veel inzet en plezier aan het 

bevorderen van zowel gedwongen als 

vrijwillige mobiliteit door middel van 

doorleenovereenkomsten. In een klein 

team van adviseurs werken wij regio-

naal aan het tot stand komen van mat-

ches in Oost-Nederland (Limburg, Bra-

bant, Gelderland, Overijssel en het 

Oosten van Utrecht ). Wij hebben een 

groot netwerk aan relaties binnen de 

(semi)overheid opgebouwd. Regelma-

tig worden wij ingezet bij het vervullen 

van (tijdelijke of structurele) vacatures 

of het herplaatsen van medewerkers. 

Ook beheren wij een Flexpool van 

kandidaten die een andere plek ambi-

ëren of boventallig zijn. Wij schakelen 

en makelen daarbij met respect over 

de organisaties heen. 

Ons hoofddoel is het maken van een goede match tussen 

organisatie en medewerker, tegen lage kosten. Zo hebben 

wij bijvoorbeeld een match gemaakt tussen twee gemeen-

tes, waarbij een projectleider Dienstverlening vanuit de ge-

meente Landgraaf kon gaan werken in de gemeente Heu-

men. Of een „high potential‟ op leidinggevend en financieel 

gebied, werkzaam bij de gemeente Arnhem die is ingezet 

binnen de gemeente Rheden. Bij het waterschap Aa en 

Maas werkt een subsidieadviseur op tijdelijke basis, die 

daarvoor werkte bij de provincie Gelderland. 

Van groot belang is ook de samenwerking met andere mobi-

liteitsorganisaties en -netwerken, zoals het SAM netwerk, 

waarmee we al collegiale contacten hebben opgebouwd. 

Het gaat tenslotte om de juiste mensen op de juiste plekken 

op de arbeidsmarkt, zodat een win-win situatie ontstaat, voor 

de medewerker, de organisatie en de faciliterende netwerk-

organisatie. Wij willen dat binnen regio‟s graag samen doen 

met anderen om de veerkracht van de regionale arbeids-

markt te vergroten. 

Meer weten? 
Kijk op www.regioeffect.nl 

juiste mensen op de juiste plek 

door regionale samenwerking 

Monique van Wagenberg, directeur 

Regio Effect: “Wij zijn heel blij met 

de collegiale samenwerking die we 

met Ad Smets, manager van het SAM 

netwerk, hebben. Door ons maand-

overleg houden we feeling bij elkaars 

business en weten we succesvolle 

matches te maken”

http://www.regioeffect.nl
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Column 

Sjaak Verweij:  

Deze editie van het SAM-
bulletin is grotendeels gewijd 
aan de Loopbaan4daagse, 
wat initieel begon als Bra-
bant Beweegt SAMen. De 
voorbereidingen zijn in volle 
gang en er ontstaat steeds 
meer enthousiasme. 

Tijdens de Loopbaan4daag-
se wordt benadrukt dat het 
niet alleen maar draait om 
reorganisaties, krimptaak-
stellingen en gedwongen 
uitstroom, maar dat mede-
werkers zelf de regie kunnen 
gaan nemen van hun eigen 
loopbaan. De eerste keer zal 
het een hele klus worden om 
organisaties en medewer-
kers te overtuigen dat deze 
Loopbaan4daagse als instru-
ment zich uitstekend leent 
om laagdrempelig in bewe-
ging te komen. Volgens mij 
wil iedereen wel eens stie-
kem in de „keuken‟ kijken 
van een andere organisatie. 
Nieuwsgierigheid is een hele 
gezonde eigenschap. En nu 
kun je legitiem bijvoorbeeld 
een dagje meelopen in een 
andere organisatie. De on-
gedwongen manier om in 
beweging te komen. En in 

beweging komen be-
tekent niet heel hard 
(weg)lopen, maar 

ieder op z‟n eigen tempo en 
z‟n eigen afstand. Net als de 
wandelvierdaagse. 

De wandelaars bij de 4daag-
se van Nijmegen krijgen tra-
ditiegetrouw gladiolen aan-
geboden door het publiek. 
Waarom een gladiool? „De 
dood of de gladiolen‟, werd 
er vanaf de tribunes gescan-
deerd als de gladiatoren in 
de arena zich ten overstaan 
van een uitzinnige menigte 
elkaar met een zwaard tot de 
dood bevochten. Onder luid 
gejoel werd de winnaar na 

een heroïsch gevecht bedol-
ven onder de gladiolen. 
Waarom een gladiool? De 
naam komt van het Latijnse 
Gladius wat zwaard betekent 
en een verklaring biedt voor 
het zwaardvormig uiterlijk 
van de bloem. De gladiool is 
een teken van kracht en 
overwinning geworden. Deze 
bloem verdient men na een 
bijzondere prestatie. 

En daarom zou ik willen plei-
ten voor gladiolen voor de 
deelnemers aan de Loop-
baan4daagse. Zij die, niet 
het zwaard, maar wel het 
heft in eigen handen nemen 
en zelf de regie willen hou-
den van hun eigen loopbaan, 
verdienen gladiolen als te-
ken van kracht en waarde-
ring. 

Redactie: Sjaak Verweij 

INTERINO Group 

verweij@interino.nl 

www.interino.nl 

4-daagse, maar dan 

ook met gladiolen  

SAM 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

“Zij die het heft in handen nemen 

en zelf de regie willen  houden 

van hun eigen loopbaan, verdie-

nen een gladiool”, aldus Sjaak 

Verweij, directeur INTERINO 

http://www.interino.nl/
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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Let op: 

 

Van de hoofdredactie: Waar een wil is, is een weg! 

De zomer staat nu echt voor de deur. Okay, ik bedoel met zomer de periode 

waarin we vakantie vieren. Heerlijk, de een gaat naar het strand om lekker te 

bakken in de zomerzon, met het geruis van de golven op de achtergrond. De 

ander trekt de bergen in om lekkere bergtochten te maken en ‟s avonds met z‟n 

allen een potje te kaarten of te jatzeeën. Iedereen gaat op z‟n eigen manier de 

zomervakantie invullen en beleven. Een periode om lekker te doen wat je wilt 

en waar je zin in hebt! Maar om dat te kunnen, moeten we eerst in beweging 

komen. En dat doen we dadelijk. Met miljoenen tegelijk komen we in beweging! 

We weten dat we in een file komen te staan bij tunnels en wegwerkzaamheden 

en toch laten we het niet na om in beweging te komen, op weg naar ……. 

In 2010 beleefden vele SAM leden dat het voor onze regio goed is om samen 

in beweging te komen. Net zoals in Limburg, waar nu al 2 keer succesvol de 

Week van de Mobiliteit werd gehouden, zien meer en meer mensen de waarde 

van loopbaanontwikkeling en bewust je eigen carrièrepad volgen… 

“Waarom organiseren we geen eigen loopbaanevenement?” Zo was het geluid 

vaak tijdens de SAM vergadering te horen. In het najaar van 2010 kreeg PSW 

te Den Bosch de opdracht vanuit de Provincie om een onderzoek te doen naar 

de haalbaarheid van een week van de mobiliteit in onze regio, naar voorbeeld 

van de Limburgse die door LIFT en IGOM werd neergezet. Los van dat onder-

zoek hebben de SAM leden in december bepaald dat we de kans op een eigen 

evenement vooral vanuit mogelijkheden zouden moeten onderzoeken. Er werd 

besloten om het te gaan doen. Hoe dan ook! Er werd een commissie opgericht 

die in januari met een voorstel naar alle SAM leden kwam. Hoofdvraag: als we 

een dergelijke activiteit organiseren vanuit de wens om het low budget te hou-

den, krijgen we dan van de directies „groen licht”? 

Het was eigenlijk geen verrassing. In deze tijd was het te verwachten dat de 

meeste organisaties positief tegenover een dergelijke activiteit stonden. Gelij-

kertijd werd ook bij het UWV de noodzaak gevoeld om in een grotere interactie 

met de markt buiten de eigen organisatie te treden. Het kabinet Rutte had na-

melijk ook voor deze SAM participant een behoorlijke verrassing in petto waar-

door het UWV behoorlijk in beweging moet komen. Hun ontwikkeling maakte 

het mogelijk om 2 activiteiten samen te voegen om er gezamenlijk succes van 

te maken. Inmiddels was het ook goed dat PSW kon aansluiten en de cirkel 

was rond: SAMen onderweg! Op weg naar een activiteit waar we achter staan, 

wat we ook echt willen! 

Ik ben trots! We zetten in onze regio voor het eerst gezamenlijk de schouders 

onder een prachtig mooi instrument: de Loopbaan4daagse. Inmiddels hebben 

zich al 12 organisaties definitief aangesloten en we hopen op nog meer belang-

stelling! Hoe het ook zij, ik ben trots dat we met z‟n allen samenwerken vanuit 

mogelijkheden en dat het een eerste stap is voor onze eigen regio om 

„arbeidsmobiliteit‟ ook op de strategische agenda van bedrijven te krijgen. Be-

zig zijn met dit onderwerp betekent dat we oog hebben voor een snel verande-

rende maatschappij en dito arbeidsmarkt. Zonder beweging 

geen vooruitgang,  En al zouden we deze keer nog niet mas-

saal „en route‟ gaan, het gaan erom dat we het doen omdat we 

het nut ervan inzien en we het echt willen. Want waar een wil 

is, is een weg ook naar verandering! 

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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SAM organiseert samen 
met UWV en PSW in het 
najaar een week van de 
mobiliteit. 

Belangstelling? 

Neem dan contact op via 
de mail: 

info@loopbaan4daagse.nl 

Of per Skype: 

loopbaan4daagse 
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Sjaak Verweij 
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