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Het is een andere wereld waar-

in we leven, zeker vergeleken 

met enkele jaren terug. Iets wat 

voorheen normaal was, blijkt nu 

onwerkbaar te zijn. We horen 

om ons heen regelmatig klin-

ken: “op het moment dat zich 

iets nieuws aandient, is het al 

bijna achterhaald (zelfs ouder-

wets) als de grote meute ermee 

aan de slag gaat”. Of het nu 

gaat om een nieuwe TV, came-

ra of een economische of finan-

ciële trend. Waren de financiële 

aandelen altijd goed voor zeker-

heid, was de voedingsindustrie 

een vorm van stabiliteit, niets is 

minder waar. Uit onderzoek 

bleek dat apen nog beter de 

beurs kunnen voorspellen dan 

de financiële analisten. 

 

Daar waar wijzelf nog boeken 

spaarden omdat we een biblio-

theek vol willen, overwegen we 

de aanschaf van een e-reader 

omdat onze bejaarde buren er 

zo dolenthousiast over zijn. Ze 

kunnen nu 2000 boeken mee 

op vakantie nemen. De tijd 

schrijdt voort en daar doen we 

allemaal niets aan. 

 

Zo is het ook rondom het onder-

werp loopbaan en arbeidsmobi-

liteit. Daar waar een organisatie 

nog dacht een strategisch HR 

beleid te kunnen voeren als 

werkgever vanaf een eilandje, 

wordt meer en meer toegege-

ven onderdeel uit te maken van 

een veel groter geheel. Gaan 

de werkgevers op de oude voet 

voort of erkennen ze mee te 

moeten bewegen met de golven 

van de maatschappij richting 

mondialisering? Iedereen zal er 

een eigen mening over hebben, 

echter met honderd verschillen-

de meningen komen we er niet. 

Het is de kunst om een overstij-

gende houding aan te nemen 

om tot een oplossing te geraken 

en daarbij de eigen belangen op 

korte termijn van ondergeschikt 

belang te laten zijn. 

Dat kan, vanuit altruïsme en 

samenhorigheid. Reikt elkaar 

de hand en onderzoek op welke 

terreinen je kunt samenwerken, 

want samen kom je uiteindelijk 

verder. Op de foto hierboven 

reikt Ad Smets de hand aan de 

algemeen directeur van de Ka-

mer van Koophandel Brabant 

tijdens de Finish van de 1ste 

regionale Loopbaan4daagse en 

geeft daarmee het voorbeeld. 

 

De SAM organisatie wenst de 

lezers van dit inmiddels natio-

nale digitale bulletin fijne 

feestdagen toe en de beste 

wensen voor 2012. 

 SAMen verder in 

2012  

 Interview met Vera 
Bergkamp, direc-
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SVB, organisatie gaat met tijd mee 

SAM 

Het netwerken zit in haar 

bloed. Vera Bergkamp, HR 

directeur van de SVB en 

hoog genoteerd in de top 

100 van de meest vooraan-

staande HR directeuren in 

Nederland. Zij is een top-

per, groot natuurtalent met 

een hoog ambitieniveau. 

Als professional in het veld, 

maar zeker ook ver daarbui-

ten: in de politiek en in be-

langenorganisaties. 

Reden te meer om Vera 

aan het woord te laten in 

het SAM Bulletin. Want voor 

Vera is netwerken een be-

langrijk aspect binnen ar-

beidsmobiliteit, net als dat 

geldt voor de SAM organi-

satie, waar de SVB al 5 jaar 

in deelneemt. 

Vera, geldt dat ook voor 

de SVB zelf, dus dat het 

belangrijk is om te net-

werken? “Ik ben een groot 

voorstander van netwerken. 

Natuurlijk moet het wel er-

gens over gaan. Het net-

werken moet toegevoegde 

waarde hebben voor de 

organisatie. We moeten 

steeds meer met minder 

medewerkers en daar kan 

netwerken een substantiële 

toegevoegde waarde heb-

ben voor het organisatiebe-

lang.” 

“Juist in deze tijd past het 

niet als een organisatie 

zichzelf op slot zet. Daar-

mee doet een organisatie 

geen recht aan haar mede-

werkers. Een goed werkge-

ver draagt zorg voor een 

gezonde in- door- en uit-

stroom. Dat betekent kennis 

en contacten hebben in de 

regio en daar buiten. Het is 

van belang om kennis van 

buiten naar binnen te halen. 

Het scherpt je blik. Voor dit 

alles is netwerken waaron-

der de inzet van social me-

dia (zijnde de moderne 

vorm van netwerken) es-

sentieel.” 

Vindt volgens jou het net-

werken effectief plaats? 

“We zijn geneigd om in sys-

temen te denken, maar net-

werken is mensenwerk. Dat 

doe je tegen het licht van de 

belangen van je organisatie. 

Tevoren is vaak niet duide-

terug naar de organisatie, 

waar ook de collega’s en 

medewerkers wat aan heb-

ben? Dat zijn zaken die 

voor mij spelen.” 

Er zijn vele netwerken in 

Nederland, heb je er zicht 

op? “Ik ken heel wat net-

werken en vind het belang-

rijk om de resultaten op ge-

paste momenten te delen 

met mijn Raad van Bestuur. 

Ik zie het ook als mijn taak 

om vanuit de positie die ik 

heb, directeur HR van een 

grote organisatie, een posi-

tieve bijdrage te leveren 

aan netwerken. Los van het 

meedoen, gaat het erom 

om mensen in hun kracht te 

krijgen om zo de kansen 

voor hen te vergroten. Het 

gaat erom dat je breder 

weet te kijken en daarbij 

kansen ontdekt die mensen 

aanspreekt om in beweging 

te komen. Door ‘te gluren bij 

de buren’ en mee te doen 

met een ‘Week van de Mo-

biliteit’
® 

 in Limburg of de 

‘Loopbaan4daagse’
®
 in Bra-

bant geef je aan medewer-

kers de kans om te ervaren 

hoe het bij andere werkge-

vers eraan toegaat. Als 

goed werkgever zet je die 

instrumenten vanuit netwer-

ken op het juiste moment in. 

Elkaar inspireren, ook 

tussen de netwerken, en 

initiatieven met elkaar de-

len.” 

“Ik zie het als een noodzaak 

dat netwerken ook samen-

werken op het gebied van 

deze laagdrempelige uitruil-

evenementen. De Week 

van de Mobiliteit
® 

en de 

Loopbaan4daagse
® 

zijn 

bewezen instrumenten. 

Laat die nu over de andere 

vervolg volgende pagina ► 

Interview met Vera Bergkamp, directeur P&O 

lijk wat het rendement is, 

maar dat moet niet de lei-

dende gedachte zijn, al-

thans zo kijk ik ertegen aan. 

Netwerken is investeren in 

de toekomst zonder de kan-

sen op korte termijn onbe-

nut te laten. Een bestaand 

netwerk waar energie vanuit 

gaat, moet gekoesterd wor-

den. Natuurlijk moet je als 

lid van een netwerk altijd 

kritisch blijven, maar binnen 

de redelijkheid van het mo-

ment. Het gaat erom dat je 

je elkaar vindt om op de 

juiste momenten de juiste 

kansen te benutten. Daar-

om is het wel van belang 

dat een organisatie stuurt 

op de deelname aan net-

werken. Vertegenwoordigt 

je medewerker je organisa-

tie goed in dit netwerk? 

Neemt de medewerker de 

juiste trends en kansen mee 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 
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regio’s in Nederland plaatsvin-

den vanuit de bestaande net-

werken in die gebieden. Ik roep 

die netwerken op om met LIFT 

en SAM in gesprek te treden 

om het concept toe te passen. 

Het werkt in het voordeel van 

medewerkers, het is een prach-

tige kans voor alle werkge-

vers.” 

Maar waarom adviseer je het 

nu echt? “Via de netwerken 

houdt een werkgever contact 

met de werkelijkheid. Hoe kijkt 

een andere organisatie tegen 

jou aan? Denk aan de monopo-

listische positie die je als uit-

voeringsorganisatie met een 

publieke taak toch vaak in-

neemt. Het werkt bijzonder 

positief om kennis uit te wisse-

len! Door een kijkje in de keten 

te nemen, verkrijg je ook inzicht 

in je eigen schakel binnen die 

keten. Waarom doen we het nu 

eigenlijk? Bewustwording van 

het grotere geheel geeft een 

verdiepingsslag (lees professi-

onaliteit) die ten goede komt 

aan de dienstbaarheid die we 

als overheidsorganisa-

ties mogen en zelfs 

moeten hebben.” 

Zie je een link tussen netwer-

ken en de toenemende aan-

dacht voor de social media? 

“Het belang van de impact van 

de social media wordt steeds 

duidelijker. De kansen zijn 

enorm en daar moeten we ze-

ker rekening mee houden. Dat 

geldt ook als werkgever in de 

werving van nieuw personeel. 

In hoe we omgaan met de ver-

anderende normen en waarden 

bij de jongste generatie die we 

als medewerker binnen halen. 

Indien we blijven redeneren 

vanuit de huidige waarden en 

normen verliezen we het con-

tact met mensen die we nodig 

hebben. Kijk hoe jongeren op 

school tegenwoordig omgaan 

met hun mobiele telefoon. Ac-

tief aan het pingen, muziek 

luisteren, Facebook bijhouden, 

etc. Veel docenten staan dit toe 

in het klaslokaal. Daar kun je 

negatief tegenover staan vanuit 

wat je zelf gewend was. Of 

open minded accepteren dat 

zaken nu anders gaan.”  

“Ik zie het als taak om als werk-

gever de trends goed te volgen 

zoals bijvoorbeeld de technolo-

gische ontwikkelingen die nieu-

we werkvormen mogelijk ma-

ken, denk aan Het Nieuwe 

Werken. Zo verwacht ik ook 

een toename van vrijwilligers. 

Niet alleen doelend op de man-

telzorg en de inzetbaarheid van 

vrijwilligers binnen de zorg. 

Denk aan de inzet van 

‘oudgedienden’. Zij kunnen een 

belangrijke rol vervullen in het 

netwerken, als ambassadeur 

dan wel in relatie tot de kennis 

van de organisatie. Hoe vaak 

gebeurt het dat met de uit-

stroom van personeel tevens je 

kennis wegstroomt. Waarom 

zou je die niet inzetbaar kun-

nen houden op een bepaalde 

wijze? Ik denk dat veel oud-

medewerkers er zeker voor te 

vinden zijn en zo ook een actie-

ve rol weten te behouden in het 

maatschappelijke veld. Triple 

win situatie, via persoonlijke 

dienstverleningscontracten: 

goed voor oud medewerker, 

voor de organisatie, voor ken-

nismanagement.” 

Redactie: Ad Smets 

“Ik zie het als een taak om als werkgever de trends goed te volgen” 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 
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EL&I 

staat voor een  flinke klus 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

De nVWA is een fusie organi-

satie tussen de oude VWA, AID 

en PD. Is dit codetaal binnen 

de Overheid? Nee, we leggen 

uit: De Voedsel en Warenauto-

riteit gaat samen met de Alge-

mene Inspectiedienst en de 

Plantenziektekundige Dienst. 

Allemaal inspectiediensten van 

het oude ministerie van LNV. 

De oude VWA was al het fusie-

resultaat tussen de RVV 

(Rijksdienst voor de keuring 

van Vee en Vlees) van het mi-

nisterie van LNV en de KvW 

(Keuringsdienst van Waren) 

van het ministerie van Volksge-

zondheid. 

Het oude ministerie van LNV is 

door de fusie met het oude mi-

nisterie van EZ nu het ministe-

rie van EL&I. 

Er is dus bijzonder veel aan de 

hand. De fusieorganisatie 

nVWA krijgt het zwaar voor 

haar kiezen. Maar ook de moe-

derorganisatie, het ministerie 

van EL&I, verkeert in zwaar 

weer. Daar moeten zeker 3.000 

medewerkers een andere baan 

vinden. 

De omgeving waarin een mobi-

liteitsorganisatie moet opereren 

is dus geschetst, reden te meer 

om de projectleider aan het 

woord te laten, Sybil Vliegen, 

al heel wat jaren deskundige op 

het gebied van loopbaan- en 

mobiliteitsontwikkelingen. 

“Of het een leuke klus is?,  

laat ik aangeven dat het uit-

dagende is geweest!” 

“Het team bestaat uit 6 profes-

sionals, aangevuld door 2 job-

searchers van het UWV. Als je 

naar de samenstelling kijkt, dan 

is het team een prachtig voor-

beeld van samenwerken tussen 

medewerkers van diverse over-

heidsorganisaties. Mensen die 

op IF basis participeren dus 

afkomstig zijn ook buiten de 

nVWA. Die samenstelling 

maakt het werk zo levendig en 

interessant, omdat je de situa-

ties vanuit verschillende bele-

vingsrichtingen kunt benaderen 

en het bijzonder professioneel 

is.” 

“Onze insteek was allereerst 

om het vrijblijvende karakter 

van een loopbaantraject aan te 

pakken. We wilden het zakelij-

ker maken, haal die vrijblijvend-

heid eraf, maar het blijft wel 

vrijwillig. En vooral ook wilden 

we het traject resultaatgericht 

laten zijn. Vandaar dat we sinds 

kort onze opdrachten in een 

contractueel jasje steken. Wat 

willen we uit het traject halen 

en waar doen we het voor, dus 

resultaatgericht. Daarmee leg-

gen we ook de regierol en de 

verantwoordelijkheid vast. Want 

laten we duidelijk zijn, wij facili-

teren vanuit ons team de mede-

werker die vrijwillig in traject 

komt en zijn leidinggevende die 

tevens verneemt wat zijn ver-

antwoordelijkheid blijft.”  

“Binnen ons team is het makke-

lijk schakelen. Door een even-

wichtige verdeling van ervarin-

gen en disciplines kan de casu-

ïstiek snel en professioneel ge-

deeld worden. Bovendien heeft 

ieder der medewerkers een 

groot eigen netwerk waardoor 

we snel en makkelijk op vele 

plaatsen kunnen binnen lopen 

bij andere organisaties. Netwer-

ken wordt veelal pas opgepakt 

als er sprake is van krimp, van-

daar dat gekeken is naar mobi-

liteitsadviseurs met oog voor 

netwerkrelaties. Op die wijze 

kan het team met voorsprong 

opereren.” 

“Netwerken is veel belangrijker 

dan medewerkers en organisa-

ties denken. Er zijn nu al bere-

keningen dat meer dan 70% 

van alle vacatures via het net-

werken worden ingevuld. Re-

den dus ook om in alle tijden, 

dus ook buiten krimptaakstellin-

gen, te blijven investe-

ren in netwerken.” SAM 

 nVWA 

PD 

KvW 

AID 
VWA 

LNV 

VWS 

VWS RVV 
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En dan is er het netwerk 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

SAM 

Zie het als een diepte investe-

ring. Uiteindelijk brengt het je 

meer rendement dan wanneer 

je het niet zou doen. 

Vele medewerkers van de 

nVWA kenden al heel vroeg de 

status van 2
de

 fase. Dat is de 

fase dat het goed is om je te 

bezinnen op je baan omdat het 

mogelijk is dat je je baan gaat 

verliezen. Is dat nu een voor-

deel gebleken voor je organisa-

tie om medewerkers in bewe-

ging te krijgen? 

Ons team heeft dit jaar ca. 180 

medewerkers in begelei-

dingstraject genomen. Dat is 

een behoorlijk aantal. Voor de 

medewerkers die niet functie-

volgend waren, was het een 

geweldige kans om zich te ori-

ënteren op andere mogelijkhe-

den. Niettemin bleef de inzet 

ook in deze fase er een vanuit 

eigen verantwoordelijkheid. 

Velen hebben er echt goed 

werk van gemaakt omdat ze 

wellicht nu een voorsprong 

houden op anderen die dadelijk 

gedwongen in beweging moe-

ten komen. Ondanks de moei-

lijkheden door de financieel 

economische crisis hebben ze 

nu gebruik gemaakt van de 

voorsprong op wellicht een gro-

te groep die straks op de ar-

beidsmarkt een nieuwe uitda-

ging moet vinden. 

Om hoeveel mensen zal het 

dan gaan? We verwachten 

rond 150 herplaatsingskandida-

ten binnen de nVWA, dus me-

dewerkers waarvoor echt geen 

werk meer hebben! 

Perrine Smans, vaste verte-

genwoordiger in het SAM 

overleg vanuit de nVWA vult 

aan: “het is - gezien de econo-

mische omstandigheden - dus 

echt niet zo dat je binnen een 

paar weken een andere baan 

vindt, uitzonderingen daargela-

ten. Een nieuwe baan vinden is 

net werken, zo wordt veelal 

gezegd. En dat is ook zo. Na-

tuurlijk gaat het erom dat je een 

helder zoekprofiel hebt. Je weet 

wie je bent, wat je kunt en wat 

je wilt! Vanuit dat zoekprofiel 

kijk je naar de arbeidsmarkt. 

Waar liggen de kansen voor mij 

en hoe weet ik waar precies 

welke soort kansen zouden 

kunnen gaan ontstaan of al be-

staan? 

En dan is het goed om je eigen 

netwerk in kaart te brengen. 

Solliciteren zoals 10 jaar ge-

bruikelijk was, is niet meer van 

deze tijd. Zoals Sybil zojuist al 

aangaf, meer dan 70% van alle 

wisselingen gaan via de net-

werken. Daarom is het voor 

een organisatie ook zo belang-

rijk om blijvend te investeren in 

mobiliteitsnetwerken zoals het 

SAM. Je bouwt er collegiale 

contacten door op waardoor wij 

van het mobiliteitsbureau van 

de nVWA de mogelijkheid heb-

ben om snel netwerkgesprek-

ken te vragen bij een scala aan 

andere organisaties. Met die 

gesprekken kunnen onze kan-

didaten oefenen vanuit hun 

zoekprofiel om meer kennis te 

krijgen van een werkomgeving 

die ze zoeken. En dat geeft hen 

ook voorsprong bij een sollicita-

tie. Ook een snuffelstage ver-

groot de voorsprong enorm, 

want ook dan bouwt een kandi-

daat kennis vanuit de dagelijk-

se praktijk op. Bij een presenta-

tie praten ze niet vanuit een 

vermeende situatie maar vanuit 

eigen opgedane ervaring. Daar-

om ook ben ik een grote aan-

hanger van de loopbaan4daag-

se, want dat is een voorbeeld 

HR instrument om medewer-

kers laagdrempelig in beweging 

te krijgen. Baat het niet, het 

schaadt zeker niet. 

Redactie: Ad Smets 

Opm.: Sybil Vliegen start per 1 

januari 2012 bij de Rijksgebou-

wendienst met een soortgelijke 

opdracht. 

een goede investe-

ring, puike kansen 

“Netwerken is 

net werken” 

vervolg vorige pagina ► 
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Column 

Sjaak Verweij:  

Het is bijna vanzelfsprekend dat 

ik in deze decembereditie van 

het SAM Bulletin kort wil terug-

blikken op het afgelopen jaar. In 

het bijzonder wil ik mij daarbij 

beperken tot de 1ste editie van de 

Loopbaan4daagse. We kijken 

met enorme tevredenheid en 

voldoening terug op een zeer 

geslaagd evenement, waarbij 

zoveel medewerkers de kans 

hebben aangegrepen om even 

een kijkje te nemen in de keuken 

van een andere organisatie. De 

onbekendheid van deze moge-

lijkheid zal bij een volgende edi-

tie zeker minder rol gaan spelen, 

want de enthousiaste deelne-

mers van dit jaar zullen automa-

tisch als ambassadeurs optreden 

en hun naaste collega’s aanspo-

ren om ook die kans aan te grij-

pen.  

Met name de laagdrempeligheid 

van deze Loopbaan4daagse 

mag niet onderschat worden. We 

weten allemaal hoe hoog de 

drempel is om uit je comfortzone 

te stappen. Ook al hebben veel 

medewerkers een klein duwtje in 

de rug nodig, het is goed om de 

drempel zo laag mogelijk te hou-

den. Op deze wijze een kijkje te 

kunnen nemen in de keuken van 

een andere organisatie illustreert 

nou precies de laagdrempelig-

heid van de Loopbaan4daagse. 

En uit het enorme aantal inschrij-

vingen voor de workshops tijdens 

de loopbaanmarkt blijkt even-

eens dat het instrument voldoet 

aan een gewenste laagdrempe-

ligheid. Natuurlijk kun je een 

‘uurtje’ niet als echte workshop 

beschouwen, maar dit uurtje 

snuffelen aan een onderwerp 

kan wel de drempel verlagen om 

je aan te melden voor een ‘echte’ 

workshop, training of opleiding. 

Weer een mogelijke stap om 

verder te gaan met bewegen. 

Persoonlijk hebben mij de vele 

reacties van de deelnemers het 

meest verrast. Al die positieve 

geluiden en enthousiaste verha-

len doen mij goed. Medewerkers 

die zich vrijwillig aanboden om 

een bijdrage te leveren aan de 

interne activiteiten van deze 

Loopbaan4daagse. Medewer-

kers die terugkwamen van een 

dag meelopen in de organisatie 

en met veel enthousiasme hun 

collega’s vertellen over hun erva-

ringen, via onze website. De 

doelstelling van de Loop-

baan4daagse was om medewer-

kers in beweging te krijgen en 

dat dit evenement met zoveel 

enthousiasme ontvangen werd 

en zó positief uitpakt, beschou-

wen we als slagroom op de taart. 

  

We realiseren ons dat de Loop-

baan4daagse alleen niet de op-

lossing biedt voor het vraagstuk 

van de arbeidsmobiliteit, maar 

dat dit evenement wel een onlos-

makelijk hoofdbestanddeel kan 

uitmaken van een groter scala 

aan instrumenten. En dan heb-

ben we het nog niet eens over de 

eventuele meetbaarheid van de 

ingezette instrumenten. Daar 

kom ik graag in een volgende column op 

terug. 

Ik kijk nu met vreugde achterom, maar wil 

vooral met vertrouwen vooruitblikken. We 

staan op de drempel van het oude naar 

het nieuwe jaar. Een nieuw jaar met al zijn 

uitdagingen. Ik heb maar één goed voor-

nemen voor 2012: vooruitblikken! 

Ik wens jullie allemaal een fantastisch en 

mobiel 2012 toe, een jaar volledig naar 

jullie zin. 

vooruitblikken 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

“Ik heb maar één goed 

voornemen voor 2012: 

vooruitblikken”, aldus 

Sjaak Verweij 

directeur INTERINO Group 

Redactie: Sjaak Verweij 

INTERINO Group 

verweij@interino.nl 

www.interino.nl 

http://www.loopbaan4daagse.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/


Pagina 7 

 

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 

De Loopbaan4daagse in definitieve 

cijfers uitgedrukt 

Bekijk hier de foto’s 

Lees hier de Laatste ervaringen 

Lees de verslagen van kandidaten 

26 werkgevers participeerden in de L4D met 40.000 medewerkers 

510 medewerkers hebben geparticipeerd (1% LBO, 30% MBO, 50% HBO, 18% WO) 

2058 beschikbare plaatsen, waarvan 1132 toegewezen plaatsen 

20 bedrijfspresentaties 

20 workshops 

430 bezoekers tijdens de loopbaanmarkt 

130 genodigden tijdens ‘De Finish’, de slotmanifestatie 

Websitegegevens (www.loopbaan4daagse.nl): 

3.349 unieke bezoekers, 9.977 bezoeken, 586.452 bekeken pagina’s, 1.394.799 hits 

Bekijk onze promotiefilm van de L4D met Marie-Louise van Schaijk, gemeentese-

cretaris te Oss die op bezoek gaat bij het Catharina Ziekenhuis. Lenie Thijs, directeur Helmond, 

die een bezoek brengt aan de Kamer van Koophandel. Van de Gemeente Eindhoven komt wet-

houder Staf Depla aan het woord. Klik hier om door te gaan naar de promotiefilm. 

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.loopbaanvierdaagse.nl/nieuws/fotos-loopbaanmarkt-op-onze-website/
http://www.loopbaanvierdaagse.nl/loopbaan4daagse/ervaringen-deelnemers/
http://www.loopbaanvierdaagse.nl/loopbaan4daagse/uitgebreide-verslagen/
http://www.loopbaan4daagse.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=GNtz1jCEOCU&feature=g-upl&context=G275061bAUAAAAAAAAAA
http://www.youtube.com/watch?v=GNtz1jCEOCU&feature=g-upl&context=G275061bAUAAAAAAAAAA
http://www.youtube.com/watch?v=GNtz1jCEOCU&feature=g-upl&context=G275061bAUAAAAAAAAAA
http://www.loopbaanvierdaagse.nl/nieuws/fotos-loopbaanmarkt-op-onze-website/
http://www.loopbaanvierdaagse.nl/nieuws/fotos-loopbaanmarkt-op-onze-website/
http://www.loopbaanvierdaagse.nl/nieuws/fotos-loopbaanmarkt-op-onze-website/
http://www.loopbaanvierdaagse.nl/nieuws/fotos-loopbaanmarkt-op-onze-website/
http://www.loopbaanvierdaagse.nl/nieuws/fotos-loopbaanmarkt-op-onze-website/
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Let op: 

voor SAM leden 

Van de hoofdredactie: 5 jaar SAM, 4 jaar SAM Bulletin 

Rond dit moment van het jaar past het om enerzijds terug te blik-

ken en tevens vooruit te kijken. 2011 was het jaar van het eerste 

lustrum van dit mobiliteitsnetwerk. In maart hebben de SAM leden 

dit groots gevierd. Met een workshop over werkgeluk, aangeboden 

door Margolin, werd een grote taart aangesneden en werd rijkelijk 

echte Italiaanse Prosecco geschonken. 

Bovendien werd ook een nieuw tijdperk ingeluid. De eerste grote 

activiteit buiten de SAM bijeenkomsten kreeg groen licht vanuit de 

directies van de aangesloten SAM leden: de Loopbaan4daagse. 

Dat betekende ook een bijzondere toestroom aan werk voor de 

SAM organisatie. Inmiddels is Sjaak Verweij volledig ingezet om 

alle extra werkzaamheden vanuit de Loopbaan4daagse mogelijk te 

maken. 

Aan de interviews voor het SAM Bulletin met diverse professionals 

in het veld heb ik ook dit jaar bijzonder veel plezier beleefd. Ik vind 

het keigaaf dat er sprake is van een groeiende interesse in heel 

Nederland voor dit digitale magazine op het terrein van loopbaan– 

en mobiliteitsbeleid. Was het de oorspronkelijke bedoeling om de SAM leden te voor-

zien van een regelmatige terugkoppeling vanuit de leden, het blad is inhoudelijk ge-

groeid en wordt inmiddels verstuurd naar bijna 1300 geadresseerden. 

Ik memoreer het interview met Mariënne Verhoef, Lid Raad van Bestuur van de 

jeugdzorg organisatie Spirit! Als geboren netwerker praat zij open over de spirit van 

verbinden. 

De bijdrage van Nynke Visser over de dynamiek van de digitale 

dienstverlening van HRM. 

Het interview met Marie-Louise van Schaijk, gemeentesecretaris 

van Oss, waarbij zijn verhaalt over mobiliteit, talent in beweging. 

Denk aan het interview met Pink van Veen, Lid Raad van Bestuur 

van de Vitalis WoonZorggroep over zinvolheid van netwerken. 

Natuurlijk werd dit jaar ruim aandacht gegeven aan de eerste regionale Loop-

baan4daagse die vanuit het SAM netwerk was geïnitieerd. Nieuws over andere net-

werken zoals LIFT, IGOM en het Nive (platform voor managers) mochten er niet in 

ontbreken. Vele andere bijdragen vanuit SAM leden (zoals het CBS, Politie en het St. 

Elisabethziekenhuis en niet-SAM leden (zoals de Gemeente Ede), maakten de SAM 

Bulletins bijzonder interessante vakliteratuur. En dan de columns door Sjaak Verweij 

die inmiddels een vast onderwerp vormen. Hij krijgt via Linkedin vaak leuke reacties 

en er starten soms nieuwe inhoudelijke discussies. 

2012, het jaar dat het SAM netwerk een verdere voortzetting wil maken in professio-

nele expansie en de SAM organisatie een tweede editie van de Loopbaan4daagse 

onderzoekt, wordt 2012 het jaar dat het SAM Bulletin het eerste lustrumfeest tege-

moet gaat. Dat mag wederom gevierd worden! Wij hopen dat 

te mogen doen met extra aandacht rondom onderwerpen die 

ons raken. Met bijdragen vanuit deskundigen en ervaringen op 

de werkvloer. Daarom nu onze aankondiging dat de maartedi-

tie tevens een special is rondom HNW, Het Nieuwe Werken. 

Wij vertrouwen erop dat wij samen met alle lezers van het 

SAM Bulletin een interessante editie mogen uitgeven. 

Voor nu een hartelijke en collegiale groet, Ad Smets 

Skype adres: sam.netwerk 
Twitter: sam_netwerk 
 
T: 040 - 256 60 66 
M: 06 48 13 13 48 
E: sam@yourswitch.mobi 
 
© Copyright: YourSwitch 

Eerstvolgende SAM bijeen-

komst vindt plaats op maan-

dag 6 februari bij het St. Eli-

sabethziekenhuis te Tilburg. 

Denk aan de kandidaten 

want dat overleg start om 

09:00 uur vanwege de speci-

ale match die we houden. 

Alle data van de reguliere 

SAM bijeenkomsten in 2012 

staan vermeld op de websi-

te. Onder ‘kalender’. 

HOOFDREDACTIE: 
Mr Ad H.L.S. Smets 
Sjaak Verweij 
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http://www.samzon.mobi/index_bestanden/SAM_TamTam11_samenwerkenaanmobiliteit.pdf
http://www.samzon.mobi/index_bestanden/SAM_TamTam11_samenwerkenaanmobiliteit.pdf
http://www.samzon.mobi/index_bestanden/SAM_TamTam12_samenwerkenaanmobiliteit.pdf
http://www.samzon.mobi/index_bestanden/SAM_TamTam13_samenwerkenaanmobiliteit.pdf
http://www.yourswitch.mobi/
mailto:sam@yourswitch.mobi?subject=graag%20wil%20ik%20nadere%20informatie%20over%20het%20SAM%20netwerk
http://www.samzon.mobi/index_bestanden/SAM_TamTam11_samenwerkenaanmobiliteit.pdf
http://www.samzon.mobi/index_bestanden/SAM_TamTam12_samenwerkenaanmobiliteit.pdf
http://www.samzon.mobi/index_bestanden/SAM_TamTam13_samenwerkenaanmobiliteit.pdf

