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“Je hoeft niet ziek te 

zijn om beter te wor-

den” is de titel van de 

inauguratie van prof. 

dr. Tinka van Vuuren 

(lid SAM netwerk). 

Vrijdag 16 september 

was een belangrijke dag 

voor Tinka van Vuuren 

(Loyalis Kennis & Con-

sult). Het formele mo-

ment in haar carrière tot 

bijzonder hoogleraar. Bij 

de openbare aanvaar-

ding van haar ambt 

(professor Strategic Hu-

man Resource Manage-

ment, in het bijzonder 

met betrekking tot vitali-

teitsmanagement bij de 

Open universiteit) heeft 

Tinka ons meegenomen 

in haar wereld van vitali-

teitsmanagement. Wat is 

dat en waarom is het 

van belang? Haar in-

auguratie startte mu-

zikaal. Met Mick Jagger, 

The Rolling Stones en 

Tina Turner afwisselend 

op een groot beeld-

scherm achter haar zin-

gend en springend op 

hun eigen podia. Hoezo 

rock en pop bij een stati-

ge inauguratie van een 

professor? Maar het is 

wel degelijk verklaar-

baar! 

Deze popsterren zijn 

voorbeelden waarover 

Tinka spreekt, want noe-

men we die wereldster-

ren vitaal vanwege hun 

gezonde leefstijl, of om-

dat ze zijn blijven door-

werken na hun 65
ste

? 

En wat maakt nu dat zij 

vitaal aan het werk blij-

ven? Voor menig mana-

gers (raden van bestuur 

en directeuren) op strate-

gisch niveau een aanrader 

om vanuit de wetenschap 

die Tinka onderzoekt ook 

hún personeelsbeleid 

vorm te geven. 

Onder toezicht van een 

grote zaal vol met collegae 

professoren, familieleden, 

vrienden en contacten 

vanuit het LIFT en SAM 

netwerk, werd de oratie 

afgesloten met een lang-

durig en oorverdovend 

applaus. Natuurlijk kregen 

alle aanwezigen een inge-

bonden exemplaar van de 

oratie aangeboden door 

de Open universiteit en 

Loyalis. En de feestelijke 

happening was tevens een 

geweldige gelegenheid om 

te netwerken. 

Ikzelf  was zeer verheugd 

om weer eens met Profes-

sor Beatrice van der Heij-

den te kunnen bijpraten. Ik 

heb haar leren kennen  als 

een geweldig deskundige 

op het gebied van strate-

gisch HRM, tijdens een 

werkbijeenkomst georgani-

seerd door LIFT. Na een 

babbel en een borrel kon-

den we voldaan weer rich-

ting Eindhoven om lekker 

aan een welverdiend 

weekend te beginnen. 
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Therese Gasser, 52 jaar, 

moeder van 3 (bijna) vol-

wassen dochters, getrouwd 

met Pieter Janse. Van natio-

naliteit Zwitserse, lang in 

Nederland gewoond en nu 

geëmigreerd naar Frankrijk. 

Het grootste deel van haar 

werkzame leven heeft zij bij 

het voormalige ministerie 

van LNV gewerkt, als be-

leidsmedewerker, projectlei-

der en manager op heel ver-

schillende afdelingen. Rode 

draden in haar carrière wa-

ren (ontwikkeling van) men-

sen, organiseren en vernieu

-wingen. 

Eind 2010 heeft Therese 

samen met haar haar man 

een groot chalet in de Fran-

se Alpen gekocht, met 

chambres d'hotes en appar-

tementen. In totaal kunnen 

zij 28 gasten herbergen. In 

de winter skiërs, in voor-en 

najaar en 's zomers fietsers, 

wandelaars en motorrijders, 

die allemaal genieten van de 

prachtige bergomgeving en 

alle bekende Alpencols 

(Alpe d'huez ligt om de 

hoek, evenals Gladon en 

Galibier). 

 

Therese, je hebt een joekel 
van een carrière move ge-
maakt. Liep je al lang rond 
met de gedachte om een 
hotel te starten? “Ja, het 
heeft altijd "gekriebeld": als 
we op vakantie waren en een 
mooi gebouw zagen, hadden 
we meteen ideeën hoe we het 
konden exploiteren. Of als ik 
op cursus was en het was 
maar zozo qua locatie, dan 
jeukten mijn handen. Soms 
waren er inspirerende en 
prachtige voorbeelden: "wow, 

dit is gaaf!" Toen we in de 40 
waren hebben we tegen el-
kaar gezegd: "als we echt nog 
een stap willen maken en iets 
heel anders willen gaan doen, 
dan moeten we nu aan de 
slag gaan". We hebben eerst 
goed nagedacht over wat we 
wilden en we hebben met veel 
mensen gepraat. Het heeft 
zeker 5 jaar geduurd eer we 
een plan hadden, en daarna 
hebben we veel locaties be-
zocht.” 
 
Was het specifiek in het 
buitenland of had het ook in 
Nederland gekund? 
“Het avontuur van het buiten-
land trok wel. We "hebben" 
iets met Frankrijk, met de taal, 
met de mensen. En het is mij 
met de paplepel ingegeven: ik 
ben Zwitserse, geboren in 
Spanje, geëmigreerd naar 
Nederland, mijn ouders en 

al eerder meegemaakt. Zou ik 
daar met evenveel enthousi-
asme in stappen als een paar 
jaar geleden? Of zou ik een 
ouwe zeur worden? En waar 
krijg ik nou echt energie van?” 
 
Waarom heb je de move dan 
niet al eerder gemaakt? 
“Tsja, ik had het erg naar de 
zin en het gekriebel was blijk-
baar niet sterk genoeg. Er 
waren altijd nieuwe ontwikke-
lingen in mijn werk die ik ook 
interessant vond. Het juiste 
moment om zo'n grote stap te 
nemen is natuurlijk het mo-
ment dat het voor allebei (en 
in ons geval voor het hele 
gezin) de juiste stap is. 
We wilden wel al een paar 
jaar eerder gaan, maar het 
project wat we toen hadden is 
o.a. door de financiële crisis 
niet doorgegaan.” 
 
Vele mensen hebben een 
droom maar voeren die niet 
uit. Wat maakte dat jij het nu 
wel wist uit te voeren? Een 
man, 3 kinderen, een Neder-
lands bestaan. Dan ontmoet 
je toch veel beren op de 
weg om je droom om te zet-
ten in werkelijkheid…. Was 
je niet bang of onzeker? 
“Ja natuurlijk waren we onze-
ker en bang. Nog steeds heb-
ben we momenten dat we 
denken "we zijn gek!" Maar 
weet je, we zijn ook wel ras-
optimisten, regelneef en-nicht 
1e klas, en ook een beetje 
gek inderdaad. Dat we het nu 
deden, kwam ook gewoon 
door de omstandigheden: er 
kwam een mooie kans voorbij 
(dit chalet) en we zijn van het 
doorzetterige soort. Een jaar 
later was het te laat geweest, 
dan was onze jongste dochter 
Karin niet meer mee gegaan, 
en hadden we nog weer 3 jaar 
moeten wachten, dan waren 
we te oud geweest voor een 
lening van de bank, etc.” 
 
Je zette zoveel op het spel, 
wist je zeker dat dit kans 
van slagen had? De onze-
kerheid belemmerde je niet 
om het plan ook daadwerke-
lijk uit te voeren…. Hoe 
komt dat? Wat maakte dat 
de tijd voor jou nu rijp was 
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zusjes zijn weer naar Zwitser-
land verhuisd. Ik weet niet 
beter of mijn familie woont in 
een ander land en mijn mei-
den weten niet beter of je 
praat tegen je neefjes en 
nichtjes Duits of Frans. 
Maar het had ook Nederland 
kunnen worden. Toen ons 
eerste plan in Frankrijk op het 
laatste moment afketste zijn 
we serieus gaan zoeken naar 
mogelijkheden om in Neder-
land een eigen bedrijf te star-
ten.” 
 
Had je het niet naar je zin in 
je laatste baan / banen? 
“Jawel, ik had het zeker naar 
mijn zin. Ik heb altijd met veel 
plezier gewerkt op het minis-
terie, altijd erg veel ruimte 
gekregen voor mijn persoonlij-
ke ontwikkeling en altijd ruim-
te gekregen om iets anders te 
gaan doen als ik iets anders 
wilde. Maar er komt natuurlijk 
wel een moment dat je denkt: 
deze reorganisatie, dat heb ik 
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en je het bent gaan doen? 
“Van belang is toch wel alles heel 
goed zakelijk te bekijken. We 
hebben gelukkig veel goede en 
deskundige adviseurs om ons 
heen, die ons ook behoed heb-
ben voor ondoordachte stappen. 
We hebben een financieel advi-
seur die ons business plan wel 10 
x heeft doorgerekend met ver-
schillende scenario's en die een 
ervaren onderhandelaar is met 
Franse banken... hij weet precies 
hoe het hier werkt en wanneer 
iets wel en niet "uit" kan.  
En dan is er ook nog het heel 
graag willen, daarmee zet je je 
over onzekerheden heen, en ook 
het motto "wat is het ergste wat er 
kan gebeuren" helpt. Het ergste 
zou zijn als één van ons ongeluk-
kig zou zijn, of dat we failliet 
gaan. Dan gaan we op een flatje 
in Eindhoven wonen en onze 
wonden likken. Maar we kunnen 
dan wel zeggen dat we het gepro-
beerd hebben! 
We wisten ook zeker dat onze 
twee oudste dochters het goed 
zouden redden; ze zijn in Neder-
land om te studeren. Natuurlijk 
mis ik ze vreselijk, maar dat heeft 
denk ik iedere moeder wier kind 
het huis uit gaat. De mijne zijn nu 
verder weg, maar we hebben 
intensief contact via de moderne 
media, en in de vakanties zijn ze 

meestal hier. Het contact 
is daarmee anders, maar 
misschien wel intensie-
ver.” 
 

 
Ben je blij dat je de stap hebt 
genomen? 
“Ja, zeker! Het leven is er een 
stuk spannender en onzekerder 
door geworden. Soms verzuchten 
we wel eens "wat hadden we het 
rustig hè in Nederland?" We moe-
ten echt keihard werken, en de 
zekerheid die we hadden met 
vaste banen is echt weg. Dat is 
soms wel beangstigend. Maar je 
krijgt er ook zoveel voor terug: 
veel vrijheid (vandaag voor het 
interview met jou even lekker 
geskied om de hoek), ontzettend 
veel interessante en lieve men-
sen die als gast bij ons komen. 
Daar krijgen we echt energie van: 
zien hoe intens mensen genieten 
van hun vakantie bij ons, zorgen 
dat ze zich thuis voelen, dat ze 
echt kunnen ontspannen, heerlijk. 

Mijn motto op het ministerie was 
al: zorgen dat mensen het naar 
hun zin hebben en zorgen dat de 
tent draait. Dat kan ik nu ten volle 
doen. En weet je, ik ben nu afwis-
selend kamermeisje, voorzitter 
van de Raad van bestuur, coach, 
werkgever, schoonmaakster, 
gastvrouw, kok en PR-
medewerker. Switchen van rol 
doen we elk half uur! En wat te 
denken van: even tussendoor een 
uurtje vrij, lekker een goed boek 
lezen op mijn balkon met uitzicht 
op de bergen en het stuwmeer, in 
de zon, als anderen in een suffe 
vergadering zitten onder de TL 
balken in een vergaderzaal. Al 
lukt dat niet elke dag hoor .... 
 
Hoe ziet je toekomst er uit? 
Verplaats je eens in een perio-
de van over 5 of 10 jaar? 
“We zijn nu nog druk met de boel 
zo te organiseren zoals wij het 
hebben willen (het was een be-
staand bedrijf). Het zal zeker nog 
een aantal jaren kosten om het 
echt op orde te krijgen, en dan 
gaan we een deel van het werk 
uitbesteden (we hebben nu al een 
jong stel dat ons helpt) en kijken 
wat er verder nog te organiseren 
valt: iets bouwen, een andere 
"tak" erbij, in de gemeentepolitiek, 
samenwerkingsnetwerken bou-
wen met andere bedrijven, een 
boek schrijven, ... en als we 65 
zijn hebben we de bank afbetaald 
en gaan we rentenieren, haha!” 
 
Kun je het anderen aanraden 
om hun droom na te streven? 

“Ja, absoluut. Het geeft een ge-
weldige kick dat je ook echt doet 
wat je wilt, dat je niet blijft hangen 
in de comfort-zone, dat je gáát 
voor je eigen keuze. Maar er is 
zeker ook een andere kant aan 
voor jezelf beginnen: je realiseert 
je pas hoe luxe je het had toen je 
"gewoon" werkte, elke maand 
standaard je inkomen kreeg en 
ongeveer wist wat je uit gaf. Nu 
weten we dat grofweg per jaar, en 
in de tussenliggende maanden 
gaat het op en af. Dat is best eng, 
als je daar niet tegen kunt, krijg je 
het wel moeilijk. Maar een droom 
hoeft natuurlijk niet perse een 
eigen bedrijf te zijn, het gaat erom 
dat je echt doet wat je zelf wilt (en 
dat je accepteert dat de droom 
niet altijd zo uitkomt als je had 
gedacht!)” 
 
Wat heeft het je geleerd over 
jezelf dat je deze stap hebt ge-
nomen? 
“Dat ik flexibel ben, dat ik een 
doorzetter en een optimist ben, 
een mensenmens, en dat ik ook 
wel goed voor mezelf kan zorgen 
(dat boek lezen, terwijl de klus-
senlijst langer en langer wordt).” 
 
Waar moeten we dus nu op 
vakantie komen?  
 
“Chalet Solneige, Vaujany, Fran-
ce! Zie onze website 
www.solneige.com” 

“Ik raad het iedereen aan, het geeft je een kick om te doen wat je echt wilt”“Ik raad het iedereen aan, het geeft je een kick om te doen wat je echt wilt”“Ik raad het iedereen aan, het geeft je een kick om te doen wat je echt wilt”   
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Hoe arbeidsmobiliteit 

iemands vitaliteit versterkt 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

Tinka van Vuuren: sinds 1999 
wil de Nederlandse overheid 
stimuleren dat oudere werkne-
mers langer aan het werk blij-
ven. En dat is niet voor niets. 
Nederland is namelijk in een 
hoog tempo aan het ontgroe-
nen en vergrijzen. Meer oudere 
werknemers en minder jongere 
werknemers betekent langer 
doorwerken voor iedereen. En 
dat terwijl werkgevers en werk-
nemers daar lang niet altijd op 
zitten te wachten. 

Deze ontwikkelingen vragen 
om een aanpassing van het 
personeelsbeleid ten aanzien 
van alle werknemers. Willen 
organisaties geen knelpunten 
krijgen in de personeelsvoorzie-
ning, dan zullen zij werknemers 
moeten stimuleren en facilite-
ren om langer en met meer ple-
zier te werken. Ook moeten 
werkgevers maatregelen ne-
men om enerzijds het werk aan 
te passen aan de belastbaar-
heid van werknemers en ander-
zijds om de inzetbaarheid van 
de oudere én jongere werkne-
mers op peil te brengen en te 
houden. Kortom, dit vraagt om 
Strategic Human Resource Ma-
nagement gericht op het bevor-
deren van duurzame inzetbaar-
heid. Ik zal dit verder vitaliteit-
management noemen. 

Tinka, wat versta je nu dus 

onder ‘vitaliteit’? 

Vitaliteit breng ik in verband 
met de mate waarin mensen 
duurzaam aan de arbeid kun-
nen deelnemen. Zo versta ik 
onder vitaliteit dat men ge-
motiveerd en energiek is 
waardoor men gezond en 
productief aan het werk kan 
zijn en het plezier in het werk 
houdt of wel duurzaam inzet-
baar is. Volgens de Sociaal 
Economische Raad bestaat 

duurzame inzetbaarheid uit drie 
elementen: vitaliteit, werkver-
mogen en “employability”. Vita-
liteit staat naar de mening van 
de arbeids- en organisatiepsy-
chologen Schaufeli en Bakker 
voor energiek, veerkrachtig, fit, 
onvermoeibaar door kunnen 
werken en met een groot door-
zettingsvermogen. Werkver-
mogen is volgens de Finse Pro-
fessor Ilmarinen de mate waar-
in men fysiek, psychisch en 
sociaal in staat is om te wer-
ken. Employability is het ver-
mogen om nu en in de toe-
komst verschillende werkzaam-
heden en functies adequaat te 
blijven vervullen, zowel in eigen 
bedrijf als in een ander bedrijf 
of sector. 

En wat versta je onder vitali-

teitsmanagement? 

Onder vitaliteitmanagement 
versta ik de activiteiten die 
werkgevers ontplooien om hun 
werknemers te stimuleren tot 
gezond en productief langer 
doorwerken en het behouden 
van plezier in het werk. En dan 
gaat het niet alleen om maatre-
gelen die de gevolgen van een 
verminderde vitaliteit tegen-
gaan of die verminderde vitali-
teit voorkomen. 

Vitaliteitmanagement dient ook 
gericht te zijn op het versterken 
van de vitaliteit, het werkver-
mogen en de employability van 
werknemers. Teveel denkt men 
bij maatregelen om de duurza-
me inzetbaarheid te verhogen 
alleen aan curatief en preven-
tief WIA- en WW-beleid.  

Uiteraard zijn curatieve en pre-
ventieve maatregelen nodig. 
Maar dit komt tot nu toe nog 
teveel neer op het ontzien van 
de oudere werknemers. Het 
ontzien gebeurt veelal in de 
vorm van aanpassing van de 

SAM 

Prof. dr. Tinka van Vuuren 
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werkbelasting door minder uren 
en lichtere taken. Dit gebeurt 
niet alleen op individueel ni-
veau ten behoeve van bijvoor-
beeld de re-integratie van een 
langdurig zieke medewerker, 
maar ook in het kader van ou-
derenbeleid in de vorm van 
leeftijdvakantiedagen, senioren-
verlof, werktijdenvrijstelling 
(bijv. geen nachtdiensten) en 
demotie.  

Onder werknemers zijn deze 
ontziemaatregelen juist zeer 
geliefd. Het gaat hierbij echter 
alleen om het voorkomen van 
arbeidsongeschiktheid en werk-
loosheid. Een belangrijke kans 
blijft hier liggen. Maatregelen 
kunnen ook bijdragen aan het 
versterken van het functione-
ren, de gezondheid en het wel-
bevinden en zich tevens richten 
op omstandigheden en rand-
voorwaarden die dat ondersteu-
nen en versterken. Dit om op 
deze manier langer doorwerken 
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en optimaal functioneren op het 
werk mogelijk te maken. Je 
hoeft immers niet ziek te zijn 
om beter te worden!  HR-
maatregelen zoals scholing en 
mobiliteit hebben wel deze ver-
sterkende functie. Maatregelen 
zoals scholing en mobiliteit blij-
ken zowel samen te gaan met 
een grotere vitaliteit als met 
een versterking van iemands 
werkvermogen en employabili-
ty. Interventies zoals opleidin-
gen, taakverbreding of taakver-
rijking kunnen worden ingezet 
om de inzetbaarheid van werk-
nemers te bevorderen. Onder-
zoek van Dorenbosch in 2009 
wijst uit dat drie HR-
instrumenten positief samen-
hangen met de vitaliteit van de 
werknemers en de organisatie. 
Dit zijn: een efficiënte intern 
gerichte personeelsbezetting 
(dat wil zeggen het eigen per-
soneel gebruiken om tegemoet 
te komen aan de vraag naar 
personeel),  loopbaanontwikke-
ling en functionele training. De-
ze eerste twee HR-
instrumenten stimuleren de ar-
beidsmobiliteit van de werkne-
mers.  

Wat versta je onder arbeids-
mobiliteit? 

Onder arbeidsmobiliteit versta 
ik de mate waarin de medewer-
ker verandert van taken, functie 
en/of werkgever. Mobiliteit dient 
doelen zoals afwisseling, een 
hoge kwaliteit van arbeid, werk-
plezier, vitaliteit, een nieuwe 
uitdaging, meer verdienen of 
simpelweg aan het werk blijven. 
Het betekent verandering van 
omgeving en/of verbreden van 
de horizon. Arbeidsmobiliteit 
maakt dat werknemers hun 
draagkracht beter af kunnen 
stemmen op hun draaglast. Met 
draagkracht bedoel ik de capa-
citeiten (lichamelijk, psychisch 
en sociaal), gezondheid, kwali-

ficaties (opleiding) en compe-
tenties, motivatie, normen en 
waarden van werknemers. On-
der draaglast begrijp ik de li-
chamelijke en psychische eisen 
van het werk, de werkomstan-
digheden en de sociale werk-
omgeving. Mobiliteit is zo een 
middel om als werknemer 
goed toegerust en gemoti-

veerd te blijven. 

Arbeidsmobiliteit is dan ook 
geen doel op zich, maar een 
middel om onder meer de vitali-
teit, de employability en het 
werkvermogen te versterken en 
dus een manier om duurzaam 
inzetbaar te blijven. Arbeidsmo-
biliteit en vitaliteit hebben zeker 
iets met elkaar te maken en 
liggen zo in elkaars verlengde.  

Arbeidsmobiliteit kan daarom 
wel een doel zijn dat werkge-
vers willen stimuleren om te 
realiseren. Werkgevers zetten 
om mobiliteit te versterken acti-
viteiten in die bijdragen aan het 
vergroten van de arbeidsmobili-
teit onder hun werknemers. Dat 
zijn maatregelen die gericht zijn 
op het vergroten van de be-
wustwording van werknemers 
van de voordelen van mobiliteit. 
Of maatregelen die de individu-
ele afweging ondersteunen en 
werknemers helpen bij het on-
derzoeken wat men wil en/of 
wat men kan. Daarnaast zijn er 
maatregelen die gericht zijn op 
het ondersteunen van de indivi-
duele voorbereiding. Deze ma-
ken dat de motivatie of de mo-
gelijkheden van werknemers 
om mobiel te worden vergroot 
worden bijv. door een training. 
Tenslotte gebruiken werkge-
vers maatregelen om de indivi-
duele realisatie van mobiliteit te 
vergroten door bijv. door een 
overzicht te bieden van de in-
terne vacatures, sollicitatietrai-
ning etc.  

Draagt onze Loopbaan4daag-
se ertoe bij? 

Een loopbaanevenement als de 
Loopbaan4daagse is in mijn 
ogen daarom een uitstekend 
middel om de vitaliteit van de 
werknemers te versterken. De 
provincie Noord-Brabant, het 
mobiliteitsnetwerk Samenwer-
ken Aan Mobiliteit (SAM) en het 
ontwikkelings- en adviesbureau 
PSW dragen hierdoor bij aan 
het vitaliteitmanagement van de 
deelnemende bedrijven. De 
Loopbaan4daagse versterkt de 
bewustwording van werkne-
mers en werkgevers van de 
voordelen van mobiliteit en het 
ondersteunt de individuele af-
weging die werknemers maken 
om mobiel te willen worden. 
Hierdoor wordt de kans groter 
dat iemands draagkracht toe-
neemt en draaglast afneemt. 
En op den duur de duurzame 
inzetbaarheid van de deelne-
mers aan de Loopbaan4daagse 
wordt vergroot. 

vervolg vorige pagina ► 

Tinka van Vuuren is bijzon-

der hoogleraar aan de Open 

universiteit in de richting 

‘vitaliteitsmanagement’  en is 

tevens verbonden aan Loya-

lis Mens & Werk. Tinka van 

Vuuren maakt sinds 2008 

deel uit van het SAM netwerk. 

Tijdens de eindmanifestatie 

van de 1
ste

 regionale Loop-

baan4daagse heeft Tinka een 

lezing verzorgd waar dit arti-

kel de samenvatting van is. 
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Column 

Sjaak Verweij:  

Veel termen die binnen het 

HR-vak gehanteerd worden, 

zijn aan slijtage onderhevig. 

De term HR zelf ook. Wat 

was er mis met de termen 

Personeelszaken en Perso-

neel & Opleidingen? Die 

werden vervangen door 

People & People  Develop-

ment en vervolgens weer 

opgevolgd door Human Re-

sources Management. Het 

woord carrière (ontwik-

keling) was enigszins be-

smet, want benadrukte te-

veel de weg omhoog, terwijl 

je met de term loopbaanont-

wikkeling alle kanten op 

kunt (dus ook horizontaal). 

Er zijn ook organisaties 

waar ‘mobiliteit’ na jarenlang 

gebruik allergische reacties 

oproept en geassocieerd 

wordt met reorganisatie en 

gedwongen vertrek. Deze 

organisaties hebben dus 

geen mobiliteitsafdeling, 

maar een loopbaancentrum.  

Is de term arbeidsmobili-

teit toe aan vernieuwing of 

vervanging? Dekt het nog 

wel de lading? Is het ons 

doel om de mensen mobiel 

te krijgen of willen we de 

medewerkers zodanig conti-

nu ontwikkelen dat indien ze 

dit zelf willen of het voor de 

organisatie nodig is, vol-

doende uitgerust zijn en 

daardoor een volgende stap 

kunnen maken; dus ‘mobiel’ 

zijn. Misschien is het wel 

onze fout geweest om in 

een te laat stadium extra 

aandacht te hebben voor de 

ontwikkeling van de mede-

werker. Wanneer deze in-

spanning pas wordt gege-

ven op het moment dat de 

medewerker al mobiel had 

moeten zijn, is het logisch 

dat het woord mobiliteit een 

wrange bijsmaak krijgt. 

Gaan we nu het woord 

‘mobiliteit’ vervangen en 

zo ja door wat? Ik raad het 

in beginsel af om nieuwe 

terminologie in te voeren, 

want elke term zal devalue-

ren en is aan slijtage onder-

hevig. En dan moeten veel 

organisaties weer op zoek 

naar nieuwe namen of lo-

go’s. Net als Uitzendbureau 

2000, Disco 2000 en Euro-

shop 2000 niet hopeloos 

ouderwets wilden lijken en 

hun namen veranderden, 

zullen ook ‘De Week van de 

Mobiliteit®’ en SAM / Sa-

menwerken Aan Mobiliteit 

iets nieuws moeten verzin-

nen om bij te blijven. Alhoe-

wel voor de afkorting SAM 

nog wel een paar alternatie-

ve oplossingen zijn te be-

denken: 

Samenwerken Aan Mens 

Samenwerken Aan Meer 

Samenwerken Aan Mogelijkheden 

Samenwerken Aan Medewerker 

Samenwerken Aan Morgen 

Zullen we in het volgende SAM-

bulletin een prijsvraag uitschrijven? 

Ach nee, laat maar zitten. What’s in 

a name……. 

What’s in a name?What’s in a name?What’s in a name?   

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

Sjaak Verweij, directeur IN-Sjaak Verweij, directeur IN-Sjaak Verweij, directeur IN-

TERINO Group: TERINO Group: TERINO Group: “Is de “Is de “Is de 

term ‘arbeidsmobiliteit toe term ‘arbeidsmobiliteit toe term ‘arbeidsmobiliteit toe 

aan vernieuwing of ver-aan vernieuwing of ver-aan vernieuwing of ver-

vanging?”vanging?”vanging?”   

Redactie: Sjaak Verweij 

INTERINO Group 

verweij@interino.nl 

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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 www.samzon.mobi 

SAM informatie 

1313 lezers 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

Met trots bieden wij alle lezers de kans om de 
promotiefilm Loopbaan4daagse te bekijken. 
Deze film is tot stand gekomen dankzij het A&O 
Fonds Gemeenten. De film is bedoeld om andere 
werkgevers over de streep te trekken om mee te 
doen met dit regionale initiatief. 

PROMOTIE FILM, PROMOTIE FILM, PROMOTIE FILM, KLIK HIERKLIK HIERKLIK HIER   

Marieke de Feyter, programmamanager Marieke de Feyter, programmamanager 

A&O Fonds Gemeenten:A&O Fonds Gemeenten:  

“Organisaties die de ontwikkeling en mobi-
liteit van hun medewerkers stimuleren, 
bevorderen dat hun medewerkers werk 
kunnen doen dat past bij wat ze willen en 
kunnen en de organisatie effectiever en 
efficiënter werkt.  Samen kunnen werkge-
vers hierbij meer bereiken dan alleen. 
Daarom ondersteunt en stimuleert het 
A+O fonds Gemeenten graag initiatieven 
zoals de Loopbaan4daagse vanuit het 
SAM netwerk waarbij (gemeentelijke) 
werkgevers hun medewerkers de kans 
bieden kennis te maken met ander werk 
en andere organisaties. Deze kennisma-
king vergroot de arbeidshorizon van me-
dewerkers. Dat draagt op korte termijn 
direct bij aan de ontwikkeling van de me-
dewerker en het leidt op de langere ter-
mijn misschien wel tot mobiliteit. Het A+O 
fonds Gemeenten feliciteert de organisa-
toren met het succes van de Loop-
baan4daagse van 2011 en kijkt uit naar de 
volgende!” 

Lenie Thijs (links op de foto), directeur Samenleving en Eco-
nomie Gemeente Helmond. Zij ging op bezoek bij Directeur 
Angélique Staal van de Kamer van Koophandel te Eindho-
ven. 

Wie werkten mee aan deze promotiefilm?Wie werkten mee aan deze promotiefilm?Wie werkten mee aan deze promotiefilm?   

Marie-Louise van Schaijk (rechts op de 
foto), algemeen directeur Gemeente Oss. 
Zij ging op bezoek bij de zorgmanager 
Paula Nelissen van het Catharinazieken-
huis te Eindhoven. 

Staf Depla, wethouder 
P&O in Eindhoven. 

Theo Schouwerwou (Kade51) de maker 
van de film: “Wat waren het leuke dagen. 
Ik vond het heel inspirerend om Lenie en 
Marie Louise een dag te volgen. Grappig 
om te zien hoe herkenbaar sommige 
dingen waren zowel voor Lenie bij de 
KvK als voor Marie-Louise bij het Cathari-
naziekenhuis. Ik hoop dat Lenie en Ange-
lique van de KvK nog een keer gaan 
afspreken om een kijkje bij Helmond te 
maken. Ik hoop dat het filmpje dat we 
gemaakt hebben andere mensen zal 
inspireren en aanzetten tot een uitwisse-
ling. Leuk om uit al het geschoten materi-
aal uiteindelijk dit filmpje te kunnen mon-
teren. Heb wel omwille van de tijd leuke 
stukjes weg moeten laten, kill your dar-
lings noemen we dat. Dank en succes.” 

http://www.samzon.mobi
http://www.loopbaan4daagse.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=GNtz1jCEOCU&feature=g-upl&context=G275061bAUAAAAAAAAAA
http://www.kade51.nl/


Pagina 8 

 

Let op: 

voor SAM leden 

Van de Hoofdredactie: leven en werken als Euroburger, dankzij Social 

Media 

Een nieuw jaar, een sprankelende editie. Dat was het eerste wat in mij opkwam bij de 

samenstelling van het SAM Bulletin. Het SAM lid Tinka van Vuuren had ons toege-

zegd om een abstract toe te sturen van haar lezing over vitaliteitsmanagement tijdens 

de eindmanifestatie van onze Loopbaan4daagse. Dus rondom dit artikel zouden we 

nog een mooi voorbeeld moeten geven van arbeidsmobiliteit c.q. vitaliteit. Zelf redelijk 

uitgeblust maar zeer voldaan van een bijzonder enerverende periode met daarin de 

succesvolle 1
ste

 regionale Loopbaan4daagse liet ik onder het genot van een Italiaans 

wijntje wat voorbeelden de revue passeren. Ik moet toch een pakkend voorbeeld van 

vitaliteit kunnen presenteren?! 

Tijdens de kerstvakantie, met het zicht op besneeuwde bergtoppen vanaf het balkon 

van onze werkkamer in Italië, popte in één keer mijn oud-collega Therese Gasser in 

mij op. Wellicht door de hoeveelheid Linkedin activiteiten dat mijn hersenen al net zo 

werken. Therese kenmerk ik als een bezige bij, enthousiast, gedreven vanuit ‘hogere’ 

ambities. Zij heeft in mijn ogen een ongelooflijk grote switch gemaakt in haar succes-

volle carrière. Ze is laatstelijk plaatsvervangend Hoofdinspecteur van de Algemene 

Inspectiedienst (Ministerie van LNV) geweest maar ze wilde iets anders: een eigen 

hotel. Ach, we horen allemaal wel mensen zeggen dat ze een B&B willen starten in 

Toscane. Maar zij heeft het gedaan. Ondanks een ietwat rijpere leeftijd heeft zij dat 

sluimerende gevoel in haar ruimte gegeven om het daadwerkelijk uit te voeren. Ik 

vind dat knap. Hoe vaak hoor je dat mensen na hun pensioen iets van plan zijn en 

uiteindelijk – als het zover is - valt het heel anders uit. Dan komen er kleinkinderen en 

worden ze oppas oma en opa. Weg met de jarenlange dromen! Therese heeft een 

gezin met studerende kinderen en een werkende man. Om dan zo’n grote switch te 

maken verdient respect. Haar switch kan als voorbeeld dienen voor anderen. Reden 

dus om haar te interviewen. Fijn dat er Skype bestaat! 

Voor onszelf (Sjaak en mij) was haar verhaal herkenbaar. Zijn wij zelf met ook de uit-

voering van onze toekomst bezig, bemerkte ik toch een andere opbouw. Bij Therese 

is de aanpak het overnemen van een bestaand hotel en daar eerst een eigen concept 

van te maken. Nadat die basis staat, zal nader aandacht besteed worden aan de ver-

dere omgeving, netwerken en mogelijke andere (maatschappelijke) taakinvullingen. 

Wijzelf kiezen voor een Europees burgerschap, waarbij we in Nederland hard werken 

aan ons netwerk (o.a. het SAM netwerk) om o.a. de 2
de

 editie van de Loop-

baan4daagse mogelijk te maken maar tevens heel hard investeren in een nieuw inter-

nationaal opererend netwerk. Dus werken we eigenlijk vanuit 2 bases: Eindhoven en 

Pertegada (Golf van Venetië) waar we tevens ook een vakantiewoning Villa Greta 

exploiteren. In Eindhoven zijn we maatschappelijk actief en in Italië (Zuid Tirol) brei-

den we nu al op rasse wijze onze (maatschappelijke) contacten uit. Vroeger keek 

men op tegen afstanden echter door de social media is het absoluut geen probleem 

om er 2 bases op na te houden, het blijft één wereld waarin je leeft. Het vergt wel een 

grote mate van discipline en organisatiezin, het maakt echter niet meer uit van waar-

uit je werkt! Waren we eerst van plan om ons leven te verleggen naar Italië, we mer-

ken nu dat het mondiale burgerschap voordelen kent. Onze aanpak verschilt dus met 

die van Therese doordat we nu al begonnen zijn om een 2
de

 basis voor de toekomst 

mogelijk te maken zonder de bestaande basis op te geven en 

die zelfs met de huidige basis zoveel mogelijk te integreren. 

Het voordeel is natuurlijk gelegen in het netwerken omdat dit 

makkelijk is over grenzen heen. Netwerken kan voor een groot 

deel op digitale wijze en is van nature al grensverleggend!  

En dan te bedenken dat de volgende SAM editie pas echt gaat 

over HNW, Het Nieuwe Werken …. 

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 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

http://www.interino.nl/vakantiewoning_italie.htm
http://www.yourswitch.mobi/
mailto:sam@yourswitch.mobi?subject=graag%20wil%20ik%20nadere%20informatie%20over%20het%20SAM%20netwerk

