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Wat hebben we in de aan-

loopfase gedaan om organi-

saties mee te nemen op 

weg naar dit loopbaaneve-

nement? 

Naast informatie overdracht 

via posters, flyers, nieuws-

brieven, toolkits etc., was 

het onze bewuste keuze om 

3 inspiratiesessies te orga-

niseren. Ofschoon maar 

liefst 17 SAM leden mee-

doen met dit evenement, 

zaten we toch met vele ver-

tegenwoordigers die elkaar 

nog niet kenden. 

In dat kader hebben wij the-

matische bijeenkomsten 

georganiseerd. Ging het in 

de 1ste inspiratiesessie over 

„arbeidsmobiliteit, nut en 

noodzaak voor werknemer 

én werkgever‟, de 2de was 

specifiek bedoeld om te 

discussiëren over verant-

woordelijkheden en regierol 

in het kader van arbeidsmo-

biliteit. De 3de die bij IKEA 

wordt georganiseerd op 10 

november zal - naast een 

presentatie van het HR be-

leid van de gastorganisatie -

handelen over de rol van de 

werkgever in de nazorgfase. 

We weten inmiddels dat 

meer dan 600 medewerkers 

zich hebben ingeschreven 

voor meer dan 1680 activi-

teiten. Dat houdt zo meteen 

dus een gigantische bewe-

ging in. Maar het levert ook 

een enorme schat aan erva-

ringen op. Wat ga je als 

werkgever daarmee doen? 

Laat je het aan je voorbij 

gaan of kijk je of je die erva-

ringen kunt meenemen in je 

eigen beleid aangaande 

arbeidsmobiliteit? 

Zoals de SAM bijeenkom-

sten altijd zijn, levendig en 

bijzonder interactief, zo wa-

ren ook de inspiratieses-

sies: een professionele in-

formatie uitwisseling en een 

bron van inspiratie. Intussen 

wordt er volop gematcht 

door de L4D organisatie. 

Aan wie kan welke activiteit 

toegekend worden? 

Vanaf 7 november worden 

organisaties en medewer-

kers daarover geïnfor-

meerd.  

“Het is veelal maatwerk en 

bijzonder arbeidsintensief. 

We willen het ook echt goed 

doen”, aldus Mariëlle Jans-

sen en Sjaak Verweij,  

“zodat het zo goed mogelijk 

aansluit aan de individuele 

wensen van de medewer-

kers. Daarmee maken we 

het rendement het grootst.”  

Als organisator van het 

SAM netwerk ben ik onge-

looflijk trots wat we met z‟n 

allen hebben neergezet en 

ik heb het volste vertrouwen 

dat de loopbaan4daagse 

positief wordt ervaren. Na 

de evaluatie zullen we het 

weten. 

Dank aan alle medewer-

kers, Ad Smets 
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Vitalis WoonZorg Groep 

SAM 

Vitalis Zorggroep is een 

organisatie met 2.500 

medewerkers (en 1.000 

vrijwilligers). 

Ruim twee-en een half jaar 

geleden, toen Pink van 

Veen aantrad als lid van de 

Raad van Bestuur, nam zij 

zich voor om een nieuwe 

beweging in te zetten bin-

nen deze grote zorggroep:  

“Ik wilde één organisatie, 

althans het positieve besef 

dat een medewerker niet 

alleen onderdeel uitmaakt 

van één van de 25 vesti-

gingen, maar zich ook ver-

bonden voelt met de gehe-

le organisatie.”  

“Één Vitalis‟ als motto! 

Feit is dat we vele vestigin-

gen hebben en het zeker 

niet slecht is dat iedere 

vestiging een eigen 

„Couleur Locale‟ kent. Dat 

alle vestigingen afge-

schermd van elkaar zou-

den kunnen blijven voort-

bestaan is echter niet van 

deze tijd. Als je goed kijkt, 

bestaat er veel meer ge-

meenschappelijks tussen 

alle vestigingen. Het zou 

jammer zijn als we daar 

geen energie uit zouden 

putten om van elkaar te 

leren en de organisatie 

krachtiger neer te zetten.” 

“Een andere visie op de 

organisatie leidt ook tot 

een nieuwe mobiliteitsstijl. 

Eén Vitalis betekent ook 

meer kansen en mogelijk-

heden voor medewerkers. 

Kijk bijvoorbeeld alleen al 

naar de grotere door-

stroommogelijkheden, zo-

wel in de breedte als in de 

verticale richting, dan zie je 

de directe voordelen. Maar 

om dit ook te bereiken is 

ook een cultuuromslag no-

dig waarin medewerkers 

ook ervaren dat zij van el-

kaar kunnen leren en op 

elkaar kunnen bouwen.“ 

“Daarom hebben we nog 

een tweede motto: „Met 

eigen kracht‟ ! We hebben 

enorm veel deskundigheid, 

talent en ontwikkelings-

kracht in huis. Ontwikkelen 

en veranderen kunnen we 

gewoon zelf en met eigen 

“Wat wij echter zeker niet 

wilden was een klassieke 

reorganisatie om dit te be-

reiken”. Dat levert veelal 

negatieve energie op terwijl 

het juist in zo‟n post-fusie-

periode belangrijk is elkaar 

te vinden.”  

“‟Met elkaar in gesprek 

gaan‟ zou een derde motto 

kunnen zijn. Een nieuwe 

managements t ruc tuur , 

nieuwe functies en nieuwe 

bemensingen realiseren 

we door met elkaar in ge-

sprek te gaan over per-

soonlijke ambities, ontwik-

kelingsmogelijkheden en 

de gewenste organisatie-

ontwikkeling. Dat was voor 

sommigen even wennen. 

Geen blauwdruk maar stap 

voor stap. Het sociaal plan 

niet als leidraad, maar als 

vangnet. We wilden vanuit 

een helder doch duidelijk 

HR beleid een nieuwe start 

maken waarbij we als lei-

dinggevenden het voor-

beeld wilden geven om 

binnen de gehele organisa-

tie beweging te genereren. 

We zijn op directieniveau 

gestart met gesprekken 

waarbij we de persoonlijke 

ontwikkelingsmogelijkhe-

den hebben afgezet tegen 

de gewenste organisatie-

ontwikkeling, een soort 

POP-gesprekken. We zijn 

daar krachtiger uitgeko-

men. Er heeft over de ver-

schillende vestigingen een 

substantiële verschuiving 

van directieleden plaatsge-

vonden. Na het directieni-

veau hebben we dit gehele 

proces ook op manage-

mentniveau gedaan. Op dit 

moment staan we aan de 

vervolg volgende pagina ► 

Raad van Bestuur: drs Pink van Veen 

kracht, is ons adagium. We 

hebben zogeheten „top-50-

bijeenkomsten‟ in het leven 

geroepen waarin we 

(leidinggevenden, verte-

genwoordigers van cliën-

tenraad en ondernemings-

raad) met elkaar naar onze 

structuur en de werkwijze 

zijn gaan kijken. Door te 

investeren in de onderlinge 

relaties hebben we tegelij-

kertijd een verandering van 

cultuur in gang gezet.” 

Deze organisatieontwik-

keling is echt gericht 

vanuit gezamenlijke 

kracht en doet recht aan 

de ambitie van alle mede-

werkers? 

“Na een fusie was het 

noodzaak om de structuur 

en werkprocessen in de 

organisatie te integreren. 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

http://www.samzon.mobi/
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vooravond van het niveau 

van de afdelingshoofden. 

Door met elkaar in gesprek 

te gaan en vanuit persoonlij-

ke ambities en de visie van 

de gehele Vitalis organisatie 

de verbinding te leggen, 

slaan we de stappen van 

een reorganisatie over. Hoe-

wel een verandering van 

functie of locatie voor mede-

werkers altijd ingrijpend is 

en zal blijven, heeft onze 

werkwijze grote voordelen 

omdat we vanuit positieve 

en gezamenlijke energie 

werken. Het gaat immers 

niet om de algemene regels. 

Het gaat om maatwerk!”  

Op naar meer ….. 

“Als we de positieve ervarin-

gen van de organisatie-

ontwikkeling vast kunnen 

houden staat er iets moois 

te gebeuren, namelijk het 

besef dat ánders zeker niet 

sléchter hoeft te betekenen, 

en een nieuwe uitdaging 

inhoudt die recht doet aan 

eigen ambitie. Dat je op ei-

gen kracht gaat kijken naar 

de verwachtingen en moge-

lijkheden. Deze stijl, die we 

nu „uitgeprobeerd‟ hebben 

bij de implementatie van de 

nieuwe managementstruc-

tuur, willen we vasthouden. 

Het is mijn overtuiging dat 

arbeidsmobiliteit de kracht 

van medewerkers én de 

organisatie versterkt.” 

“Ik realiseer me dat mijn 

verhaal (nog) erg intern ge-

richt is. Het is niet dat ik 

geen mogelijkheden zie om 

in de regio met andere werk-

gevers samen te werken om 

verdergaande loopbaanpa-

den op maat voor medewer-

kers af te spreken, integen-

deel ! Maar mijn eigen motto 

is „verander de wereld maar 

begin vooral bij jezelf‟. Dus, 

eerst de interne arbeidsmo-

biliteit als een vanzelfspre-

kendheid, daarna de regio.”  

“Tot mijn spijt zie ik niet altijd 

positieve resultaten vanuit 

netwerken die ik ken. Net-

werken helpen niet maar 

werken soms tegen!” 

Dat is nogal een boude 

uitspraak die bij mij als 

organisator van het SAM 

netwerk binnenkomt! 

“Wellicht behoort een erva-

ring binnen het SAM net-

werk tot een mogelijkheid 

die mij het tegendeel be-

wijst.” 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

vervolg vorige pagina ► 

“Soms helpen netwerken niet maar werken ze tegen! Ik zie veel netwerken zonder resultaat wer-

ken”, aldus Pink van Veen, Lid Raad van Bestuur Vitalis WoonZorg Groep 

http://www.samzon.mobi/
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St. Elisabeth Ziekenhuis investeert in de ontwik-

keling van  haar medewerkers:  

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

SAM 

Aan het woord zijn Pieter 
van Gog (teamleider 
EPD) en Maikel Verhoe-
ven (functioneel beheer-
der EPD = Elektronisch 
Patiënten Dossier). Bei-
den hebben een switch 
in hun carrière kunnen 
maken dankzij de techni-
sche ontwikkelingen en 
een werkgever die hen 

deze kans vergunde.  

Het is voor verpleegkundi-
gen van groot belang om 
steeds de meest actuele 
patiëntengegevens te heb-
ben. Verpleegkundigen 
starten nu 's ochtends een 
cow op (computer on 
wheels) en zien de patiën-
tengegevens in één 
oogopslag. 

“Als functioneel applicatie-
beheerder ben je een 
schakel tussen de ver-
pleegkundigen en de pro-
grammeurs. Wij spreken, 
als oud-verpleegkundigen, 
de taal van de gebruikers 
en kennen de flow van het 
werkproces. Dit maakt de 
communicatie een stuk 
gemakkelijker. Als gebrui-
kers een nieuwe functio-
naliteit nodig hebben, dan 
bespreken we dat met hen 
en geven we die informa-
tie door aan de program-
meurs. We testen nieuw 
ontwikkelde functionalitei-
ten en samen met de ge-
bruiker kijken we of de 
functionaliteit doet wat er 
verwacht wordt. We geven 
trainingen aan gebruikers 
en zorgen dat de handlei-
dingen up to date zijn. Het 
dossier heeft ongeveer 

2000 gebruikers in diverse 
disciplines.” 

Het EVD (Elektronisch 
Verpleegkundig Dossier) 
en EMD (Elektronisch Me-
disch Dossier) zijn over 
het hele ziekenhuis uitge-
rold. Inmiddels hebben wij 
een team van 11 functio-
neel beheerders en daarbij 
vervult Pieter de rol van 
teamleider. “Wij zijn dus 
een papierarm zieken-
huis”, aldus Maikel. 

De kwaliteit van de over-
dracht in de zorg is door 
het EVD enorm verbeterd. 
Informatie is goed lees-
baar en raakt niet meer 
zoek. Verder heeft het St. 
Elisabeth Ziekenhuis een 
uitgebreid bevoegdheden 
beleid zodat de privacy 
van patiënten maar ook 
van medewerkers gewaar-
borgd is. Het Elisabeth is 
daarmee koploper in Ne-
derland, want nog nergens 
in Nederland is er een zie-
kenhuis met een zo volle-
dig uitgerold dossier. 

Pieter: “We zijn destijds 
met een aantal bevlogen 
mensen begonnen met het 
EVD. Toen we de eerste 
resultaten konden laten 
zien, was iedereen en-
thousiast. Daarop hebben 
we de kans gekregen om 
het systeem verder te ont-
wikkelen.”  

“Twee jaar geleden dach-
ten we nog dat we ons he-
le leven verpleegkundige 
zouden blijven en even 
later zijn we gevraagd als 
functioneel beheerder en 

projectleider, aldus een 
enthousiaste Maikel.  

“Het St. Elisabeth Zie-
kenhuis geeft haar me-
dewerkers de kans om 
zich te blijven ontwikke-
len, zelfs buiten het ei-

gen vakgebied.” 

Momenteel is het zieken-
huis bezig met het project 
„Next Generation‟ om het 
EPD op een hoger niveau 
te tillen en er een 3e gene-
ratie dossier van te ma-
ken. Dit is een traject van 
5 jaar waarbij diverse gre-
mia vertegenwoordigd zijn 
uit het hele ziekenhuis. 

Pieter van Gog en Maikel 
Verhoeven zijn beiden 
aanwezig op de loop-
baanmarkt die door de 
loopbaan4daagse organi-
satie wordt georganiseerd 
op donderdag 24 novem-
ber bij de Kamer van 
Koophandel te Eindhoven. 

van Verpleegkundige naar 

Functioneel Beheerder 

Het 1e ziekenhuis met 

een volledig uitgerold en 

zelf ontwikkeld elektro-
nisch medisch en ver-

pleegkundig dossier in 
Nederland 

http://www.samzon.mobi/
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Column 

Sjaak Verweij:  

Vooral met de huidige tech-

nologieën vervagen de gren-

zen en willen we ook geen 

grenzen meer. Aankopen 

doen uit alle delen van de 

wereld is de gewoonste zaak 

van de wereld en via Face-

book en Linkedin hebben we 

wereldwijd onze contacten en 

vrienden in onze armen ge-

sloten. Grenscontroles vinden 

we niet meer van deze tijd en 

ook voor het handelsverkeer 

zijn de Europese grenzen 

volledig opengesteld. Onze 

kerstinkopen willen we in 

London doen met een dagre-

tour van Ryan Air. Niets is 

ons te gek, kortom een leven 

zonder grenzen. 

Met onze eeuwenlange inge-

wortelde handelsgeest vinden 

wij dat we als Nederlanders 

met het grenzeloos denken 

ook nog voorop moeten lo-

pen, maar zien we deze gren-

zeloze instelling ook terug in 

onze arbeidsmoraal? Is onze 

arbeidsmobiliteit ook zo gren-

zeloos of zijn er dan toch wel 

beperkingen? 

Zodra onze arbeidsmobiliteit 

ter sprake komt, vallen er ter-

men die al het tegendeel im-

pliceren, waarbij de term 

„gouden kooi‟ de kroon spant. 

De woorden grenzeloos en 

kooi spreken elkaar per defi-

nitie tegen. En dan laat ik het 

woord „gouden‟ nog maar 

even weg om het contrast 

niet nog groter te maken. 

In mobiliteitsland ondervinden 

we helaas nog steeds veel 

last van de zwarte lijnen op 

onze landkaart van arbeids-

mobiliteit. Ik heb nooit moeite 

gedaan om mijn achtergrond 

met meer dan 30 jaren erva-

ring in het bedrijfsleven te 

verloochenen en zeker op dit 

punt komt dit weer bovenbor-

relen. Er zijn wel degelijk 

grenzen en die grenzen heb-

ben we met z‟n allen niet met 

piketpaaltjes maar met beton-

nen pijlers in de grond veran-

kerd. En dat die beperkingen 

er zijn en soms een financiële 

hobbel vormen, kunnen en 

hoeven we niet te ontkennen. 

Maar een deel van die piket-

paaltjes zit ook tussen onze 

oren. Eén van de bekendste 

is wel: “Nee, ik stap niet zo-

maar over naar een andere 

werkgever, want dat is slecht 

voor mijn pensioen!” En wan-

neer je vervolgens vraagt wat 

hun huidige pensioenregeling 

inhoudt, wat ze tot nu opge-

bouwd hebben en hoe ze ver-

zekerd zijn bij „overlijden‟, dan 

valt er ineens een radiostilte 

…… Nee, ze hebben er geen 

idee van, maar het zorgt er 

wel voor dat het grenzeloze 

denken beperkt blijft tot va-

kantiereizen, internetaanko-

pen, Facebook en Linkedin. 

Er is niets mis mee om je ei-

gen grenzen te onderzoeken 

en deze vervolgens als jouw 

grenzen vast te stellen. An-

ders blijven er zoveel land-

grenzen, provinciegrenzen, 

dorpsgrenzen, arbeidsvoor-

waardengrenzen, organisa-

tiegrenzen en andere gren-

zen tussen je oren zitten.  

Mijn motto luidt dan ook: 

“ontwerp de landkaart van 

je eigen mobiliteit!” 

Een wereld zonder 

grenzen!? 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

“ontwerp de landkaart 

van je eigen mobiliteit”, 

aldus Sjaak Verweij 

directeur INTERINO 

Redactie: Sjaak Verweij 

INTERINO Group 

verweij@interino.nl 

www.interino.nl 

http://www.interino.nl/
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/
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Voor meer informatie over het mobi-

liteitsnetwerk SAM, kijk op onze 

website. Onze Flyer kun je daar 

downloaden. 

Voor meer informatie over dit SAM 

Bulletin, neem contact op met de 

redactie (sam@yourswitch.mobi). 

Je krijgt dan tevens automatisch de 

volgende keren het SAM bulletin 

toegestuurd. 

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 

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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Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

Nog voordat de 1ste editie van de loop-

baan4daagse heeft plaatsgevonden, 

wordt er vanuit ons netwerk al nagedacht 

over een vervolg hierop vanwege de posi-

tieve reacties die dit loopbaaninstrument 

met zich meebrengt. Nadat we vanuit de 

L4D organisatie zicht hebben op de resul-

taten en de uitkomsten van de enquête, 

zal vanuit het SAM netwerk begin 2012 

aangegeven worden wat de gedachte 

vanuit de SAM organisatie hierover is. 

Ook hebben SAM leden aangekondigd 

om in 2012 over specifieke thema‟s ver-

bandhoudende met arbeidsmobiliteit in de 

breedste zins des woords nader te willen 

spreken. Vanuit de SAM organisatie 

trachten wij zoveel mogelijk aan de be-

hoefte van de leden tegemoet te komen. 

De Loopbaan4daagse  in voorlopige cijfers uitgedrukt: 

26 werkgevers participeren 

606 deelnemers hebben aangegeven mee te willen doen met 1686 verschillende activiteiten 

2058 beschikbare plaatsen 

20 bedrijfspresentaties 

20 workshops 

Dit is de stand van zaken op 1 november. DROOMCIJFERS, niet dan? 

Loopbaan4daagse, “SAMenwerken Aan Mobiliteit”  

Vandaar onderstaande vraag: 

„Het nieuwe werken‟ is een actueel onder-

werp en we begrijpen dat er bij veel orga-

nisaties medewerkers zijn aangewezen 

om beleid te schrijven dan wel bestaand 

beleid te implementeren binnen de eigen 

organisatie. Op sommige plaatsen is men 

bezig om managers te informeren. We 

hebben in de afgelopen paar weken en-

kele mensen over dit onderwerp gespro-

ken en komen daarom met het volgende 

verzoek: 

Wie wil zijn of haar ervaringen c.q. ideeën 

(welke organisatie wil haar plannen) be-

treffende ‟t nieuwe werken beschrijven in 

een editorial voor het SAM Bulletin. In die 

zin delen we praktijkervaringen en kun-

nen we leren van elkaar, aangezien dit 

ook consequenties heeft voor arbeidsmo-

biliteit. Het is een stuk publiciteit voor 

jezelf dan wel voor je organisatie maar 

dient ertoe om ervaringen uit te wisselen 

en er samen „rijker‟ van te worden. Het 

SAM Bulletin wordt naar 1200 lezers ge-

stuurd. Daarnaast wordt het digitale blad 

binnen de leden van het fysieke SAM 

netwerk intern verspreid. 

Wie durft de uitdaging aan om een stukje 

te schrijven dan wel op een andere wijze 

mee te werken aan deze editie? Heb je 

tips dan wel anderszins adviezen, laat het 

ons weten. Deze editie verschijnt na 10 

maart 2012. 

mailto:sam@yourswitch.mobi?subject=graag%20wil%20ik%20meer%20informatie%20over%20het%20SAM%20Bulletin
http://www.linkedin.com/groups?about=&gid=2335792&trk=anet_ug_grppro
http://www.samzon.mobi
http://www.samzon.mobi
http://www.samzon.mobi/
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Let op: 

voor SAM leden 

Van de hoofdredactie: SAM in ontwikkeling 

In dit 5de jaar van haar bestaan, is het netwerk SAM vanaf maart in de ban van 

de Loopbaan4daagse. Een loopbaanevenement van ongekend niveau voor de 

regio Brabant / Limburg Noord. De SAM leden hadden in 2009 al de wens geuit 

om een loopbaanevenement te organiseren. Toen door de meeste leden in ja-

nuari 2011 het licht op groen gezet werd, heeft een voorbereidende commissie 

zich gebogen over de mogelijkheden en wijzen waarop dit evenement kon 

plaatsvinden. Miriam van Drunen, coördinator van het grote professionele net-

werk LIFT, waarschuwde in maart 2010 terecht voor de omvang die een project 

als het onze kan krijgen en de bedragen die ervoor nodig zijn om het goed neer 

te zetten. Gevoed met wijze woorden uit eigen ervaring, is de SAM organisatie 

op zoek gegaan naar partners. Het UWV wilde als werkgever een loopbaanac-

tiviteit met vele andere werkgevers. PSW, die vanuit de opdracht van de provin-

cie de mogelijkheden had onderzocht om een dergelijk evenement te organise-

ren, was ook een geschikte partij om mee samen te werken. Daarop heeft de 

SAM organisatie met deze 2 andere organisaties de handen ineen geslagen en 

is samen op weg gegaan om de 1ste regionale loopbaan4daagse mogelijk te 

maken. 

Wordt het een succes? Een vraag die ons de laatste tijd regelmatig bereikt. 

Voor de SAM organisatie denken we met dit loopbaanevenement een groot 

succes te boeken. We hebben laten zien dat we als netwerkorganisatie iets 

kunnen neerzetten. Dat we een groots evenement hebben weten te verwezen-

lijken dat ten goede komt aan alle medewerkers. Je kunt zeggen dat we voor 

onze beurt spreken want de loopbaan4daagse moet nog plaatsvinden. In de 

opmaat naar 21 november kunnen we echter nu al aangeven dat de voorberei-

dingen enorm positief hebben uitgepakt voor de onderlinge contacten. De inspi-

ratiesessies, ter voorbereiding op de loopbaan4daagse waren niet alleen be-

doeld als informatie-uitwisseling tussen de loopbaan4daagse organisatie en de 

deelnemende werkgevers. Heel bewust hebben we ook een inhoudelijk thema 

gekozen waarmee wij de aanwezigen tot een discussie konden aanzetten. Op 

die wijze bouwden onbekende professionals en managers meteen een net-

werkcontact op. De interacties, die eigenlijk beoogd zijn in die week in novem-

ber, zijn voor alle contactpersonen van de deelnemende werkgevers dus feite-

lijk al veel eerder gestart. 

Is het een succes voor een deelnemende organisatie? Te vroeg om er defi-

nitief op te antwoorden. Ons bereikt regelmatig de opmerking dat medewerkers 

het ontzettend goed vinden dat we dit evenement organiseren. Vertaald naar 

de deelnemende organisaties: goed dat een werkgever meedoet en hun mede-

werkers een kans biedt om zich te oriënteren op zijn/haar carrière. Dat getuigt 

van goed werkgeverschap. Is het een succes alleen als er veel medewerkers 

meedoen? Is het een succes als dit meteen leidt tot uitstroom? 

NEEN, helemaal niet. Het is goed dat een werkgever aan medewerkers laat 

zien dat het leven niet ophoudt aan de grens van de werkgever. Er is veel 

meer! In dat kader is dit instrument er een dat past bij vitali-

teitsmanagement, bij employability en duurzame inzetbaarheid, 

zaken waar een goede werkgever proactief mee bezig is. En 

daar past niet de opzet bij dat er veel medewerkers meedoen 

dan wel dat het direct moet leiden tot uitstroom. 

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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Eerstvolgende SAM bijeen-

komst vindt plaats op dins-

dag 6 december bij de 

nVWA te Eindhoven. 

Denk aan de kandidaten 

want dat overleg start om 

09:00 uur vanwege de speci-

ale match die we houden. 

Voorsteldata van de SAM 

bijeenkomsten in 2012 staan 

vermeld op de website. On-

der „kalender‟. 
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