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De 3de Limburgse Week 

van de Mobiliteit®  was we-

derom een groot succes. 

De 75 deelnemende werk-

gevers en hun medewer-

kers hebben dit loopbaan-

evenement mogelijk ge-

maakt onder leiding van de 

2 grote organiserende net-

werken, IGOM en LIFT. In 

totaal zijn er 1303 mobili-

teitsplekken beschikbaar 

gesteld. 921 matches op 

1670 ingeschreven mede-

werkers waren het prachti-

ge resultaat. 

Voor het SAM netwerk was 

deze 3de editie een bewijs 

van nut en noodzaak van 

de HR instrumenten ‘Week 

van de Mobiliteit®’ in Lim-

burg en de Loop-

baan4daagse in Brabant. 

“Het is een bewezen tool 

om medewerkers laagdrem-

pelig in beweging te krij-

gen”, aldus Sjaak Verweij, 

die namens het SAM net-

werk in Brabant aan de lat 

staat van het loopbaaneve-

nement. 

De SAM organisatie is sa-

men met haar L4D partner 

PSW gestart met de ontwik-

keling van de 2de editie van 

de Loopbaan4daagse in 

Brabant. Recentelijk is be-

sloten om het loopbaaneve-

nement te houden in het 

voorjaar van 2013. 

“Daarmee krijgen we in 

Zuid Nederland een mooie 

estafette tussen de Lim-

burgse Week van de Mobili-

teit®  en de Loopbaan-

4daagse in Brabant”. 

“Meer informatie treffen de 

Brabantse werkgevers en 

HR professionals aan op onze 

website: 

www.loopbaan4daagse.nl 

Bovendien vinden er verschil-

lende voorlichtingsbijeenkom-

sten om nadere uitleg te ge-

ven over onze aanpak. Dus 

organisaties die belangstel-

lend zijn, worden van harte 

uitgenodigd zich in te schrij-

ven voor deze voorlichtings-

bijeenkomsten”, zo deelt ons 

Sjaak mede. 

Dit jaar hebben 3 medewer-

kers van SAM leden meege-

daan aan de Limburgse activi-

teit via het CBS (zowel lid van 

SAM als van LIFT). In een 

volgende SAM editie zullen 

wij hierover nader berichten. 

Bekijk hier de promotiefilm 

van de Loopbaan4daagse. 

 SAM, LIFT & IGOM 
ontmoeten elkaar 

bij de WvdM®   

 Annemarie Kaste-
lijn, oefeningen en 
tips voor loop-

baanprofessionals 

 Personal Bran-
ding: ooit een foto 

horen spreken? 

 High Potential over 
netwerken en Soci-
al Media: “Social 
Media is een tool, 
netwerken een 
skill.” 

 LoCoMotief, het 
loopbaancentrum 
van de gemeente 
Helmond 1 jaar 

actief. 

 Column Sjaak Ver-
weij: “professio-
naliseringsslag 
van het SAM net-
werk” 

 Je netwerk wordt 
je nieuwe werkge-
ver, aldus Misja 

Bakx. 

 SAM nieuws 

 SAM redactiecom-

missie 

 SAM Inspiratieraad 

16 april 2012 

SAMenwerken Aan MobiliteitSAMenwerken Aan Mobiliteit  

Jaargang 5, nr. 2 

Het succes van de Week van de Mobiliteit® 

Sjaak Verweij & Ad Smets (SAM) Miriam van Drunen (LIFT) en Masja Janssen (IGOM) 
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http://www.samzon.mobi/
http://www.loopbaan4daagse.nl
http://www.youtube.com/watch?v=GNtz1jCEOCU&feature=g-upl&context=G275061bAUAAAAAAAAAA
http://www.asapphotography.nl
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Annemarie Kastelijn, lid van de SAM RedactieAnnemarie Kastelijn, lid van de SAM Redactie  

SAM 

Annemarie Kastelijn, loop-

baanprofessional en gespeci-

aliseerd op het terrein van 

Loopbaan en Mobiliteit, Be-

wustzijnsverruiming, Manage-

ment en Beleid. Als loopbaan-

professional werkt zij al ruim 

25 jaar binnen het brede 

spectrum van mens en arbeid. 

Zij is sinds 1993 gericht op 

onderzoek en begeleiding van 

beroepskeuze en loopbaan-

thema’s, het aanbrengen van 

de samenhang hiervan en het 

begeleiden in de realisering 

van gemaakte keuzes.  

 

Annemarie is Geregistreerd 

Beroepskeuze- en Loopbaan-

adviseur; gelicencieerd Avatar 

Master; Erkend NOLOC loop-

baanprofessional; lid van Eer-

ste NOLOC Kwaliteitskring 

Zuid-Nederland. 

Zij onderschrijft hierbij: "Het 

hoogste wat je voor iemand 

anders kunt doen is niet jouw 

rijkdom te delen, maar om de 

ander zijn eigen rijkdom te 

laten ontdekken" (Benjamin 

Disraeli) 

De wijze waarop mensen om-

gaan met zichzelf en anderen 

wordt gevormd en gekleurd 

gedurende een mensenleven. 

"We zien de dingen niet zoals 

ze zijn, we zien ze zoals wij 

zijn" (Anaïs Nin) 

Als loopbaanprofessional 

werkt zij vaak aan het verrui-

men van het bewustzijn hier-

over.  

vervolg volgende pagina ► 
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Ik ben erg verheugd om gevraagd te zijn 

om deel uit te maken van de SAM redactie-

commissie. Ik heb dit netwerk leren ken-

nen vanuit verschillende opdrachtgevers 

en zie de enorme energie die binnen dit 

netwerk een verdergaande professionele 

ontwikkeling mogelijk maakt. Ik wil er van-

uit mijn eigen deskundigheid graag een 

bijdrage aan leveren en doe dat ook via de 

redactiecommissie. In de komende edities 

van dit SAM Bulletin deel ik een kijk op 

hieraan verwante thema’s, en sluit ik af 

met een tip en/of oefening. Het zijn onder-

werpen die een loopbaanprofessional kan 

toepassen in de omgang met kandidaten. 

Mocht je naar aanleiding van mijn editori-

als vragen hebben dan wel met mij van 

gedachten wisselen, wees hierbij uitgeno-

digd. 

SAMenwerken Aan MobiliteitSAMenwerken Aan Mobiliteit 

Persoonlijke Integriteit en omgaan met anderen  

DOEL: Volkomen eerlijk worden met jezelf en zeggenschap krijgen over je eigen erva-

ringen. Eerlijk zijn met jezelf leidt tot compassie voor anderen. Het blijkt gemakkelijker 

te zijn om je daden te verdedigen dan om ze eerlijk onder de loep te nemen. We gaan 

gemakkelijker in de aanval dan dat we iets toegeven. Voor bekentenissen is moed 

nodig!  

Eerlijkheid en respect zijn delicate gespreksonderwerpen. We blijken heel gemakkelijk 

over onze eigen eerlijkheid te kunnen liegen. Betrap kinderen op heterdaad, en jawel, 

het eerste wat ze roepen is: ‘Ik heb het niet gedaan!’ Het is gemakkelijker daden te 

verdedigen dan toegeven; daar vergt moed! Bij eerlijkheid gaat het echt om moed – 

moedig genoeg zijn om onze angsten onder ogen te zien.  

En wat is dat? Alleen dit: angst is een OVERTUIGING dat we niet bij machte zijn om 

goed met iets om te gaan. En die overtuiging gaat vooraf aan alle bewijzen die we ver-

garen om de hardvochtige oordelen die je over anderen velt, te getuigen van ons on-

vermogen.  

De moed om onze angsten onder ogen te zien is de belangrijkste en zwaarste levens-

test. 

Mensen maken fouten, op die manier leren we. En alleen als de fouten verstopt wor-

den of bewust bedoeld waren (zoals bij een verborgen agenda), leiden ze tot starre 

standpunten. Hoe kan dat geheeld worden?  

Het gaat erom hoe je een misstap afhandelt en niet waarom je hem beging. Waarom-

therapieën proberen te verklaren waarom iemand zich op een bepaalde manier ge-

draagt. Het zijn woordlessen die er uiteindelijk toe leiden dat iemands vrije wil verdrinkt 

in een oud drama van oorzaken en gevolgen.  

Annemarie Kastelijn 

T.: 040 - 237 237 0 

GSM.: 06 - 16 37 11 29 

info@kastelijnloopbaanadvies.eu 

www.kastelijnloopbaanadvies.eu  

http://www.samzon.mobi/
http://www.kastelijnloopbaanadvies.eu/
mailto:info@kastelijnloopbaanadvies.eu?subject=n.a.v.%20het%20SAM%20Bulletin
http://www.kastelijnloopbaanadvies.eu
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Oefeningen & tips voor loopbaanprofessionalsOefeningen & tips voor loopbaanprofessionalsOefeningen & tips voor loopbaanprofessionals   

SAMenwerken Aan MobiliteitSAMenwerken Aan Mobiliteit 

 

Vier stappen om een misstap af te handelen: 

 1) Oprecht berouw 

2) Bekentenis  

3) Genoegdoening of verzoening 

4) Opnieuw afstemmen op je eigen intuïtie. 

Deze stappen zijn alleen maar bedoeld voor mensen die hun eigen persoonlijke integriteit willen herstellen. Je 

hebt het recht niet om ze aan iemand anders op te leggen. Ze bieden het geschenk van een nieuwe kans. Wan-

neer ze oprecht gedaan worden, herstellen ze levensgeluk.  

Wanneer je iemand anders verwijten maakt over hoe jij jezelf voelt, geef je jouw eigen zelf aan de ander. Je laat 

jouw overtuigingen aan die ander over. Als je het gevoel hebt dat je een misstap voor de ander geheim moet 

houden, lever je jouw eigen zelf uit. 

Een oefening Signalen van zelfmisleiding Uit ReSurfacing® door Harry Palmer  

DOEL: Leren herkennen van de signalen van zelfmisleiding.  

VERWACHTE RESULTATEN: Inzicht, verhoogd welbevinden, herstel van zelfsturing.  

INSTRUCTIES: Schrijf op een apart vel papier:  

A) Drie fouten die je vaak bij anderen waarneemt 

B) Drie dingen die je doet (of gedaan hebt), die voornamelijk bedoeld zijn om anderen iets over jou te laten 

geloven. 

C) Drie conflicten waarin je verwikkeld bent. 

D) Drie namen van mensen (of groepen, organisaties, landen, etc.) waarvan je het gevoel hebt dat ze jou in 

de steek gelaten hebben. 

E) Drie ervaringen die zich in jouw leven herhaaldelijk schijnen voor te doen. 

 

VRAGEN: De volgende vragen kun je zelf overwegen of in een groepsdiscussie gebruiken. 

F) Komt het wel eens voor dat je weigert om deze fouten bij jezelf te (h)erkennen? Vanuit welke overtuigingen 

betwijfel je dit bij jezelf? Welke overtuigingen zijn verantwoordelijk voor de omstandigheden waaruit dit 

soort conflicten ontstaan? Welke overtuigingen weerhouden jou ervan te vergeven? Welke overtuiging zou 

iemand kunnen hebben om deze ervaringen te moeten creëren?  

De wandeling voor verzoening  

Uit ReSurfacing® door Harry Palmer  

Dit is een verbazingwekkend proces. Het werkt het best op een berg-

pad, een bospad of op de treden van een trap. Je kunt de oefening 

overal doen, zolang elke stap maar doelbewust wordt gezet en verge-

zeld gaat van de voorgeschreven bekentenis. Je kunt de oefening toe-

passen op je leven in het algemeen, of op een specifieke situatie, of op 

een bepaalde persoon. 

DOEL: Het verlichten van zorgen en lijden.  

VERWACHTE RESULTATEN: Bevrijding van vijandigheden, zorgen 

en slachtofferschap. Nieuwe vrije keuzemogelijkheden. 

Deze oefening wordt met toelichting aan de SAM leden tijdens de vol-

gende SAM bijeenkomst uitgereikt. 

http://www.samzon.mobi/
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Personal Branding, emografiePersonal Branding, emografie  

SAM 

“In deze tijd waarin het 
merk ‘ik’ steeds belangrij-
ker wordt en dat je profes-
sionals hun hoofd hoort 
breken over het aanscher-
pen van het zoekprofiel 
van hun loopbaankandida-
ten, heb ik mij gericht op 
een laagdrempelig instru-
ment dat een helpende 
hand kan bieden. Het gaat 
over emotie als mensen 
naar een kandidaat kijken. 
Wat zien ze dan? In mijn 
methodiek tracht ik die 
emotie samen te vatten 
met fotografie”, aldus Jos 
Nelis over zijn hobby. 

Veel mensen vragen zich 
wel eens af hoe mensen 
naar hen kijken en hoe ze 
worden gezien. Zeker in 
tijden dat ze op zoek zijn 

Waaraan denk je nu als je 
naar deze persoon kijkt? 
Welke woorden gaan er 
door je hoofd? Sympa-
thiek? Krachtig? Zelfverze-
kerd? Zou je deze persoon 
willen ontmoeten? 

Raak er van bewust wat de 
foto je "vertelt" over deze 
persoon. Doe nu eens het-
zelfde met een foto van 
iemand die je goed kent. 
Bijvoorbeeld je partner of 
een collega. Je zult ontdek-
ken dat je altijd wel iets van 
die persoon vindt. 

Jos: “ik organiseer een 
fotosessie en bestudeer de 
foto’s samen met de kandi-
daat. Vanuit mijn jarenlan-
ge ervaring op het terrein 
van loopbaan- en arbeids-
mobiliteit geef ik een objec-
tieve terugkoppeling aan 
de hand van de foto’s. Ik 
noem het een gezamenlij-
ke ontdekkingstocht. Ik 
betrek daarbij de wens hoe 
de kandidaat wil dat men 
hem/haar ziet en zoals we 
naar de foto’s kijken.” 

“Het is een creatief proces 
waarin de kandidaat leert 
zich bewust te worden op 
welke wijze hij sturing kan 
geven aan zijn/haar non-
verbale uitstraling. Leer die 
uitstraling ontdekken en 
erken welke voordelen je 
daaraan kunt hebben tij-
dens sollicitaties of in de 
Social Media. Maar ook 
daarbuiten, bij het geven 
van een persoonlijke bood-
schap via een Valentijns-
kaart of anderszins, kun je 
het resultaat goed toepas-
sen.” 

vervolg volgende pagina ► 

Jos Nelis: “Ooit een foto horen ‘spreken’?”Jos Nelis: “Ooit een foto horen ‘spreken’?”Jos Nelis: “Ooit een foto horen ‘spreken’?”   

naar een nieuwe baan. 
Door inzicht te krijgen in 
welke emotie zij bij ande-
ren opwekken, is er ook 
een gerede kans om die 
emotie te beïnvloeden. 

Jos Nelis: “Sinds een tien-
tal jaren werk ik met foto-
grafie als instrument om 
het mooiste in mensen 
naar boven te krijgen. Door 
gerichte feedback en coa-
ching is het mogelijk men-
sen zich bewust te laten 
worden over hoe anderen 
hen zien en te leren hoe dit 
te beïnvloeden. Pak zelf 
maar eens een foto van 
een totaal vreemd iemand 
en kijk daar even naar. 
Heb je even geen foto, 
neem dan de foto die ik 
van Tanja heb gemaakt. 

SAMenwerken Aan MobiliteitSAMenwerken Aan Mobiliteit 

Voor meer 

info, kijk 

op de 

website 

van SAM, 

klik hier 

 

http://www.samzon.mobi/nieuwsarchief_samenwerkenaanmobiliteit.htm
http://www.samzon.mobi/nieuwsarchief_samenwerkenaanmobiliteit.htm
http://www.samzon.mobi/


Pagina 5 

 

Jos Nelis, Manager van 
Werk naar Werk (Philips) 
werkt al diverse jaren 
binnen het terrein van in-, 
door- en uitstroom van 
personeel. Het SAM net-
werk heeft aan Jos een 
trouwe bondgenoot bin-
nen een industriële groot-
macht en vormt samen 
met de SAM organisatie 
een denktank van trends 
en oplossingen ten be-
hoeve van een vitale regi-
onale arbeidsmarkt. Wil je 
meer weten over alle pro-
ducten? Klik dan hier 
door naar de SAM websi-
te voor het gehele pro-
ductfolio.  

Tanja, je bent met Jos Nelis 

in een fotosessie gestapt. 

Welke verwachtingen had je 

tevoren?  

Dat zal wat gaan worden!, zo 

dacht ik. Ik vind mezelf vaak 

slecht op foto’s staan. Dus als 

ik eerlijk ben, had ik eigenlijk 

geen verwachting. Bovendien 

vroeg ik me af, of je verschil-

lende gezichten / uitdrukkin-

gen kunt vastleggen op beeld-

materiaal. 

Hoe heb je het ervaren?  

Het was onwennig en span-

nend. Kijkende naar het resul-

taat ben ik trots en vind ik het 

verbazingwekkend mooi! En 

dat na een slechte nacht! 

Ik heb niet veel fotosessies 

meegemaakt, op een paar 

foto’s na voor in het SAM Bul-

letin, dus in het begin wist ik 

echt niet wat ik met mezelf 

aan moest. Hoe en waar hou 

ik mijn handen, in welke posi-

tie stel ik mijn lichaam, hoe 

draai ik mijn hoofd, kijk ik wel 

of niet in de camera? Na iede-

re sessie bespraken we de 

foto’s en analyseerden we wat 

we zagen. Kom ik ‘natuurlijk’ 

over en blijf ik dicht bij mezelf? 

Ik vond het grappig dat je 

goed kon zien wanneer ik echt 

contact had met de camera. 

Gaandeweg vond ik de sessie 

makkelijker en raakte ik echt 

ontspannen. Ik leerde mijn 

emoties te herkennen: die fo-

to’s vertellen wel degelijk iets 

over mij! Jos hielp mij in deze 

creatieve ontdekkingstocht. 

Wat ben je over jezelf te we-

ten gekomen? Was dat 

nieuw voor jou?  

Men zegt wel eens tegen mij 

dat als ik ergens binnen kom, 

dat ik dan echt aanwezig ben. 

En dan heb ik nog niet eens 

mijn mond open gedaan. Door 

deze sessie weet ik nu dat ik 

heel krachtig kan overkomen. 

Ik heb de emoties die ik op-

roep herkend op de foto’s en 

ik ben me er nu van bewust. Ik 

ben een open mens en sta 

ook met een open vizier in het 

leven. Dat zag ik terug. Ik 

neem die kennis nu mee in de 

communicatie met anderen en 

probeer er mijn voordeel mee 

te doen. Toch wil ik er niet 

alléén mee bezig zijn en mijn 

spontaniteit daardoor te verlie-

zen. Het is dus best mogelijk 

dat aan mijn gezicht of hou-

ding valt af te lezen als ik er-

gens het er niet mee eens 

ben.  

Hoe kijk je terug op deze 

sessie? Ben je tevreden met 

het resultaat zoals we hier 

bij dit artikel aantreffen?  

Jos begeleidde me goed en 

daar waar ik puur naar details 

keek, wist hij mij naar het ge-

heel der dingen te laten kijken: 

mijn uitstraling. Het was een 

puike ervaring en goed voor 

mijn zelfvertrouwen en be-

wustwording. Ik ben tevreden 

en durf het resultaat dan ook 

met een gerust hart aan ande-

ren te laten zien. 

Kun je het anderen aanra-

den?  

Jazeker. Het is goed om on-

der begeleiding eens naar 

jezelf te kijken. Dit keer via 

foto's en dat is toch een ande-

re manier dan ik gewend was. 

Bovendien ben ik met een 

mooi en concreet resultaat 

huiswaarts gekeerd. Daar had 

ik natuurlijk ook weer voldoen-

de stof om over te praten. Ik 

kijk er nu op terug, het ligt nu 

eenmaal vast! Ik bepaal zelf 

ook wat ik mooi vind en dat 

maakt dat ik achter de foto 

kan staan en dus achter mij-

zelf !!! 

         Herken de emoties die je oproept bij anderenHerken de emoties die je oproept bij anderenHerken de emoties die je oproept bij anderen   

SAMenwerken Aan MobiliteitSAMenwerken Aan Mobiliteit 

vervolg vorige pagina ► 
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Jonge HR High Potential over 

netwerken en Social Media 

SAMenwerken Aan MobiliteitSAMenwerken Aan Mobiliteit 

Ze heeft 2 mastertitels op zak, 6 
talen spreekt ze (3 native), heeft 
visie als leidmotief en vanuit haar 
flair neemt ze een natuurlijke rol 
in wanneer ze in het SAM net-
werk actief deelneemt. We heb-

ben het dan over Marie van 
Hout - Pijper. Bij het verschijnen 
van dit artikel hoorden wij dat ze 
een nieuwe uitdaging heeft geac-
cepteerd bij Royal Agio Cigars te 
Duizel, als HR Manager. 

Gefeliciteerd Marie! 

Marie, neemt het netwerken voor 
de jonge professional een steeds 
belangrijkere positie in of over-
waarderen wij dit vanwege de 
vermeende mogelijkheden door 
de Social Media? 
“Ik ben van mening dat netwerken 
een belangrijke positie inneemt in 
mijn leven als HR professional. Ik 
netwerk om te leren van de ervarin-
gen en kennis van anderen; om 
mijn ideeën en visie te presenteren 
en toetsen bij een breder publiek; 
om op de hoogte te blijven van 
trends en om mijzelf en mijn werk-
gever op de kaart te zetten. Netwer-
ken is mijns inziens een essentiële 
vaardigheid voor een HR business 
partner. Want hoe kun je de busi-
ness ondersteunen en doen groei-
en als je alleen achter je bureau 
blijft zitten? Een business partner 
kent zijn (arbeids-)markt, speelt hier 
op in en is een ambassadeur voor 
zijn organisatie. 
De Social media is een tool, een 
geweldige tool, die je kan onder-
steunen bij het netwerken. Maar het 
is er geen vervanging van. Netwer-
ken is een vaardigheid, die je niet 
kan vervangen door simpelweg een 
profiel op LinkedIn aan te maken. 
ER komt veel meer bij kijken, wil je 
het goed toepassen.” 
   
Hoe kijk jij daar vanuit je huidige 
positie (Senior HR consultant bij 
Ikea) tegenaan? 
“Als HR adviseur bij IKEA zet ik 
mijn vaardigheden in om IKEA als 
aantrekkelijke werkgever op de 
kaart te zetten. IKEA is een boeien-
de organisatie met een grote diver-

siteit aan mogelijkheden, maar dit is 
niet bekend bij het grote pu-
bliek. Zeker in deze regio waar we 
veel concurrentie hebben van gro-
te jongens als Philips, ASML, DAF 
en DSM, is het voor ons een grote 
uitdaging om jong potentieel aan te 
trekken. Zeker wanneer de econo-
mie weer gaat aantrekken, zullen 
de potentiële vacatures van deze 
jongens zeer aantrekkelijk zijn voor 
afgestudeerden. Bovendien zal het 
aantrekken van goede medewer-
kers ook niet makkelijker worden 
door de ontgroening en vergrijzing 
van onze samenleving. Dus willen 
we niet alleen nu, maar ook in de 
toekomst garanderen dat werkzoe-
kenden zich aangetrokken voelen 
tot IKEA, dan moeten we nu acties 
uitzetten om ons op de kaart te zet-
ten als potentiële werkgever. Een 
duurzaam W&S beleid, niet gericht 
op korte termijn resultaten, maar op 
de lange termijn waarbij wij ons 
richten op afgestudeerden en doel-
groepen waarbij de arbeidspartici-
patie nog kan toenemen. Het resul-
taat hiervan is ‘mijn Arbeidsmarkt-
positionering plan’ dat een promi-
nente rol inneemt op de HR busi-
ness agenda. Netwerkactiviteiten 
nemen hierbij een prominente rol in. 
Denk aan deelname aan het 
SAM netwerk, de Loopbaan4daag-
se, samenwerking met Stichting 
Nieuwkomers en Vluchtelingen-
werk, en een KOZA Event gericht 
op de scholieren en studenten die 
bij IKEA een bijbaan hebben (KOZA 
staat voor Koopavond- en Zater-
dagmedewerker)”. 
 
Marie, je bent lid van het fysieke 
SAM netwerk. Waarom ben je lid 
geworden van dit netwerk? 
“IKEA is lid geworden omdat het 
een actief netwerk is waar de leden 
zich inzetten voor mobiliteit. Ieder-
een die ‘A’ heeft gezegd, zegt ook 
‘B,’ en dat vind ik prettig. Het feit dat 
wij als profit organisatie een vreem-
de eend in de bijt zijn tussen over-
heid en semi-overheid weerhoudt 
mij niet: het is juist een van de IKEA 
waarden om vernieuwend en voor-
uitstrevend te zijn! Bovendien hoop 
ik dat door onze deelname wij an-
dere profit organisaties kunnen wer-

SAM 

Marie van Hout - Pijper 

vervolg volgende pagina ► 

ven voor dit netwerk en/of de Loop-
baan4daagse 2012.” 
  
Het SAM netwerk is een relatief 
jong netwerk met veel energie 
gericht op samenwerken bij in-, 
door- en uitstroom van perso-
neel. In dat kader gaat de SAM 
organisatie naast de 5 netwerk-
bijeenkomsten per jaar ook ande-
re diensten aanbieden aan de 
SAM leden, zoals workshops of 
mogelijkerwijs een regionale 
match / flexpool. Zijn dit ontwik-
kelingen waarvan jij als hoogop-
geleide vindt dat die vanuit de 
regio breed ondersteund moeten 
worden? Zo ja, waarom, wat is 
dan de meerwaarde? 
 
“De meerwaarde van dergelijke 
diensten zit ‘m in het feit of ze wel/
niet aansluiten bij de behoefte van 
de deelnemers. Het is dus naar mijn 
idee belangrijk om de vraag te in-
ventariseren en diensten van te 
voren te toetsen bij de doelgroep. 
Er zijn in Nederland bijvoorbeeld 
veel netwerken gericht op kennis-
overdracht en het delen van best 
practices, en is het dus niet nodig 
om activiteiten dubbel aan te bie-
den. Een regionale flexpool is - 
denk ik - een activiteit die direct 
aansluit op het doel van het SAM 
netwerk en bovendien in een be-
hoefte voorziet. Ik kan mij dan ook 
niet voorstellen dat wanneer deel-
nemers van het netwerk enthou-
siast zijn, zij er vervolgens geen 
energie in zouden steken. Wie ‘A’ 
zegt, zegt ook ‘B’, toch?”  

 

http://www.samzon.mobi/
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Het SAM netwerk wil jonge pro-
fessionals via diverse kanalen 
bereiken en is al geruime tijd ge-
leden gestart op Linkedin en an-
dere Social Media. Zie jij bij jouw 
collega professionals voldoende 
kennis om op een juiste wijze 
ook gebruik te maken van deze 
nieuwe communicatiemogelijkhe-
den?  
 
Marie: “De vraag is dan natuurlijk: 
Wat wil je met Social Media berei-
ken? Pas dan kun je spreken over 
een juiste wijze. Ik refereer hier 
graag aan mijn eerdere opmerking 
over netwerken als vaardigheid. Ik 
denk dat jonge professionals meer 
dan voldoende kennis hebben over 
Social Media, maar of zij het ook in 
hun voordeel inzetten heeft met 
netwerk vaardigheden te maken. 
Veel jonge professionals hebben 
legio vrienden op Facebook en veel 
connecties op LinkedIn, maar zijn 
vervolgens niet in staat om zich 
tussen mensen op bijvoorbeeld een 
bijeenkomst te bewegen. Ze maken 
geen contact! Dit kan omdat ze 
verlegen zijn, maar ook omdat zij 
simpelweg niet weten hoe ze zich 
tussen andere groepen moeten 
bewegen. Ik heb een aantal stagiai-
res mogen begeleiden en heb in 
een paar gevallen versteld gestaan 
van het (beperkte) taalgebruik en 
de misplaatste amicaliteit. Je kan je 
dus nog zo goed presenteren op 
internet, maar wanneer het plaatje 
niet matcht met de persoon, sla je 
alsnog de plank mis! Nogmaals, 
Social Media in een tool, netwerken 
is een skill.” 
 
Eerder heeft een jonge professio-
nal van Randstad in het SAM Bul-
letin gepleit (Nynke Visser) om 
aandacht voor het nieuwe wer-
ven. Zie jij vanuit jouw praktijk 
ook aanleiding om het werven 
van nieuw personeel anders aan 
te pakken? 
 
“Ik pleit voor een proactieve werving 
in plaats van reactief. Het volstaat 
(nu al) niet meer om een vacature 
uit te zetten op de site van je orga-
nisatie of in een (dag-)blad en dan 

maar wachten op wat er binnen-
komt. Werving is een continu pro-
ces! Als ambassadeur van je orga-
nisatie moet je je ogen en oren 
openhouden voor talent en potenti-
ële werknemers. Laat jezelf als or-
ganisatie zien op bijeenkomsten, 
beurzen en scholen. Maak tijd vrij 
voor netwerkgesprekken met geïn-
teresseerde kandidaten en zoek 
actief de samenwerking met andere 
bedrijven op. Krachten bundelen en 
niet zelf het wiel gaan zitten uitvin-
den! Door actief een portefeuille 
van potentiële kandidaten op te 
bouwen als organisatie, kun je veel 
sneller schakelen bij het vervullen 
van vacatures. Bovendien is mijn 
ervaring bij het werven van talent: 
wie het eerst komt, die het eerst 
maalt! Een SAM regiopool past hier 
ook goed bij.” 
 
Marie, het is een publiek geheim 
dat jij aangemerkt wordt als high 
potential. Hoe zie jij voor men-
sen / medewerkers zoals jij de 
kansen op de arbeidsmarkt. In 
hoeverre acht jij de invloed van 
de Social Media bij het vinden 
van een passende functie voor 
jouw soort mensen? 
 
“Bedankt voor dit compliment. Ik 
maak zeker veel gebruik van mijn 
netwerk en internet bij het vinden 
ven een nieuwe interessante ver-
volgstap in mijn carrière. Ik ben de 
afgelopen maanden verrast door de 
positieve feedback van mensen uit 
mijn netwerk en stel het bijzonder 
op prijs dat mensen tijd voor je wil-
len vrijmaken om je meer te vertel-
len over hun organisatie en de mo-
gelijkheden op HR. Via via ben ik zo 
bij diverse organisaties aan tafel 
gekomen en heb ik de kans gekre-
gen om mij te presenteren. Social 
media gebruik ik vooral voor het 
onderhouden van deze contacten 
en voor het zoeken naar interessan-
te vacatures, zowel nationaal als 
internationaal.   
Echter, het is een lastige markt voor 
HR professionals op dit moment. Er 
zitten veel HR mensen op de bank, 
allen op zoek naar een nieuwe uit-
daging. Het lastige voor mij als jon-
ge professional is dat veel van deze 

concurrenten meer (relevante) 
werkervaring hebben opgedaan. 
Bovendien wil ik niet een vergelijk-
bare functie uitoefenen bij een an-
der bedrijf, dus daarmee maak ik 
het mezelf ook niet makkelijker. 
Werkgevers kunnen kritisch zijn op 
dit moment, en dat zijn ze dus ook.” 
 
Marie, IKEA neemt nu 1 jaar deel 
aan het SAM netwerk. Levert dit 
netwerk een bijdrage aan jouw 
eigen vorming binnen jouw func-
tie? Of had je ditzelfde ook via de 
digitale kanalen kunnen doen? 
 
“Nee, ik had niet hetzelfde kunnen 
bereiken door achter een PC te 
zitten. Ik weet van mijzelf dat ik 
beter informatie en kennis tot mij 
neem door te luisteren en in discus-
sie te gaan. Digitale kanalen heb-
ben mij er wel bij ondersteund. Ik 
heb door middel van netwerkge-
sprekken veel geleerd over verschil-
lende organisaties, invulling van HR 
en HR functies, maar vooral ook 
over mijzelf. Hierdoor kan ik gerich-
ter zoeken naar een nieuwe uitda-
ging waarbij mijn huidige skills van 
waarde zijn en een organisatie die 
mijn kennis en vaardigheden verder 
uitdaagt.” 
 
Heb je tips voor je collega’s om 
het (digitale) netwerken te verbe-
teren? 
 
“Netwerken is een kwestie van ge-
ven en nemen! Professionals die 
alleen maar hun hand ophouden, 
komen niet verder. Zelfs als jonge 
professional heb je iets te bieden: 
kennis, een netwerk, vacatures, je 
ambitie... laat je niet weerhouden 
door leeftijd, werkervaring of af-
komst -  No nuts, no glory!” 
  
Waar zie je voor jou verbeterpun-
ten aangaande netwerken? 
 
“Ik wil graag meer tijd vrijmaken 
voor het netwerken. Dit is eerlijk 
gezegd een kwestie van discipline. 
Daarnaast hoop ik dat ons manage-
ment team de lijntjes die ik heb uit-
gestippeld, oppakt en verder uit-
breidt! “ 

vervolg vorige pagina ► 
 

SAM 
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1 jaar LoCoMotief in de gemeente Helmond 

SAMenwerken Aan MobiliteitSAMenwerken Aan Mobiliteit 

SAM 

ke afbreukrisico’s. Hoe blijf je 

een serieuze gesprekpartner? 

Eentje waarop alle partijen mo-

gen en kunnen vertrouwen. De 

beroemde spagaat die ik als 

P&O’er ervoer, speelt bij een 

intern mobiliteitscentrum zeker 

ook. En hoe ga je om met het 

marchanderen van klanten en 

collega’s. Want ook dat kom je 

tegen.” 

Hard werken is niet genoeg, 

want je moet alle partijen aan de 

doelstelling van je centrum com-

mitteren, aanspreken op de ta-

ken en ondersteunen daar waar 

mogelijk. Maar ook denken aan 

alle soorten belangen, iedereen 

zijn eigen verantwoordelijkheid 

laten nemen en waar nodig con-

fronteren. Als professional moet 

je vooral eerlijk blijven en zeg-

gen wat je ziet en vindt. Je 

neemt een onafhankelijke positie 

in en soms vaar je dan tegen de 

stroom in.  

De resultaten zijn heel divers en 

vaak in samenhang met alle an-

dere partijen bereikt. Op indivi-

dueel niveau hebben medewer-

kers grote sprongen gemaakt, 

zijn veranderingen aangegaan, 

zijn gelukkiger geworden in hun 

“Samenwerken is 

een grote uitda-

ging bij mobili-

teitsbevordering” 

werk. Als organisatie zijn we nog aan het 

stoeien met het mobiliteitsconcept. LoCo-

Motief is zowel bij de individuele ontwikke-

ling betrokken geweest als bij het herplaat-

sen van medewerkers. Mieske en Henriët-

te: “In die functie waren we soms gelijker-

tijd coach, matchmaker, informant maar 

vooral een hardwerkende speler in het in-

terne veld. Teamwork levert resultaat en 

dat is waar we dan ook op investeren, ook 

in 2012”. 

Wat zijn de uitdagingen voor het jaar 

2012? 

“We willen aangesloten blijven bij iedereen 

in het veld en bijdragen aan oplossingen. 

In 2012 moe-

ten we dit doen  

met minder tijd 

en middelen 

dan in 2011. 

Hoe we dat 

gaan doen is 

nu onderwerp 

van overleg. 

Volgend jaar 

kunnen we 

jullie vertellen 

of en hoe we 

deze uitdaging 

hebben opgelost”, aldus twee hardwerken-

de medewerkers Mieske en Henriëtte. 

Mieske Seegers, Loopbaanadviseur   

Gemeente Helmond 

Henriëtte Mieske 

Op 1 januari 2011 is Locomo-

tief, het loopbaan- en mobili-

teitscentrum van de gemeente 

Helmond gestart. De twee ver-

tegenwoordigers vanuit dit 

centrum in het SAM netwerk, 

Henriette Steneker en Mieske 

Seegers, kijken terug op een 

hectisch jaar waarin veel is 

gebeurd. 

Het centrum, LoCoMotief, is in 

het afgelopen jaar maar liefst 

door 92 medewerkers bezocht. 

Daarvan hadden 17 medewer-

kers contact met Locomotief in 

het kader van hun herplaatsing 

of waren bezig met hun re-

integratie. Van deze 17 zijn er nu 

nog 10 op zoek naar ander werk. 

Het motto aan het begin van de 

start was: “Samenwerken = 

kansen creëren”. Samenwer-

ken blijkt de grootste uitdaging, 

naast het opzetten, inrichten en 

uitvoeren van het dagelijkse 

werk binnen het nieuwe loop-

baancentrum. Het plaatsen van 

herplaatsingskandidaten vraagt 

namelijk van alle partijen een 

constructieve, eerlijke en open 

houding. 

Het gaat er dan om dat je niet 

om het echte probleem blijft 

heen draaien, de problemen niet 

onnodige verschuift of bij een 

ander over de schutting gooit. 

Het gaat erom dat je het pro-

bleem gezamenlijk aanpakt en 

oplost.” En als de belangen hoog 

zijn en de werkdruk idem dito, 

dan is de functie van loopbaan-

adviseur in een krimpende orga-

nisatie een ware uitdaging”, al-

dus de enthousiaste medewer-

kers van LoCoMotief. 

Mieske: “Vaak balanceer je tus-

sen de wensen en (on-)

mogelijkheden van zowel de 

klant als de organisatie, de ver-

schillende belangen en mogelij-
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Column 

Sjaak Verweij:  

Wat geniet ik toch van het 

privilege als columnist en re-

dacteur om de inhoud van dit 

SAM bulletin vooraf te kunnen 

lezen. Naast het feit dat het 

allemaal interessante en leer-

zame onderwerpen zijn, levert 

mij dit tevens inspiratie op 

voor mijn eigen column. 

Deze editie kun je bijna met 

één woord samenvatten: pro-

fessionaliseringsslag. 

Een lekker lang woord, wat 

veel ladingen kan dekken. 

Een medewerker (lees: kandi-

daat) moet zich steeds pro-

fessioneler voorbereiden op 

de zoektocht op de arbeids-

markt (lees het artikel 

‘EmoGrafie’ van Jos Nelis en 

Tanja Jansen). Een HR pro-

fessional en zelf ook mede-

werker moet steeds professi-

oneler omgaan met het digi-

taal netwerken via Social Me-

dia en het ‘fysiek’ netwerken 

om jezelf en je organisatie op 

de kaart te zetten (zie de bij-

drage van Marie Pijper). 

Loopbaanbegeleiders krijgen 

van Annemarie Kastelijn tips 

om hun kandidaten nog pro-

fessioneler te begeleiden en 

de inmiddels derde editie van 

de Week van de Mobiliteit in 

Limburg wordt iedere keer 

professioneler qua opzet, 

maar ook qua insteek van de 

medewerkers die zich aan-

melden om een dag mee te 

lopen in een andere organisa-

tie.  

De SAM organisatie zelf wil 

met het SAM netwerk een 

professionaliseringsslag ma-

ken. Elders wordt door Ad 

Smets al aangegeven dat er 

wordt gewerkt aan een redac-

tiecommissie en raad van 

‘inspiratie’.  

De uitwisseling van vacatu-

res/klussen en kandidaten 

wordt omgezet naar een regi-

onale flexpool. Daarnaast 

willen we om het SAM net-

werk ‘schillen’ van diensten/

services gaan vormen. 

Naast de netwerkbijeenkom-

sten kunnen bijvoorbeeld 

workshops georganiseerd 

worden. Eerst peilen waar 

behoefte aan is, vervolgens 

kijken of iemand of een orga-

nisatie binnen dan wel buiten 

SAM ons daarbij kan onder-

steunen. Geen verplichting of 

extra activiteiten tijdens de 

netwerkbijeenkomsten, maar 

separaat hiervan voor SAM 

leden die daar behoefte aan 

hebben. 

SAM biedt nu al meer dan 

louter en alleen de netwerkbij-

eenkomsten (denk aan de 

uitwisseling van vacatures/

klussen en kandidaten en de 

organisatie van de Loop-

baan4daagse) en wil nog 

meer toegevoegde waarde 

bieden. Dus ‘schillen’ rondom 

SAM. Niet alleen voor de HR 

professionals, maar ook voor andere 

geledingen binnen de aangesloten 

organisaties. Professionaliseringsslag 

is dus een woord dat veel ladingen 

kan dekken. Het wordt ‘slag’ zou kun-

nen suggereren dat het een plotse 

draai of omwenteling inhoudt, maar bij 

professionalisering gaat het meer om 

het stapje-voor-stapje principe. Laten 

we het maar het SAM-stappenplan 

noemen om met de tijd mee te gaan 

en aan te blijven sluiten bij ons werk-

terrein. 

Professionaliseringsslag Professionaliseringsslag Professionaliseringsslag    

SAMenwerken Aan MobiliteitSAMenwerken Aan Mobiliteit 

SAMenwerken Aan MobiliteitSAMenwerken Aan Mobiliteit 

Sjaak Verweij, directeur INTERINO Sjaak Verweij, directeur INTERINO Sjaak Verweij, directeur INTERINO 

Group: Group: Group: “een professionaliserings“een professionaliserings“een professionaliserings---

slag is geen plotse slag, draai of slag is geen plotse slag, draai of slag is geen plotse slag, draai of    

omwenteling en slaagt alleen bij omwenteling en slaagt alleen bij omwenteling en slaagt alleen bij 

het stapjehet stapjehet stapje---voorvoorvoor---stapje principe ”stapje principe ”stapje principe ”   

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/
http://www.samzon.mobi/


Pagina 10 

 

LEES DE SAM NIEUWSFLITSEN 

OP ONZE WEBSITE, KLIK HIER 

www.samzon.mobi 

SAM informatie 

1331 lezers 

SAMenwerken Aan MobiliteitSAMenwerken Aan Mobiliteit 

De wereld verandert, de arbeidsmarkt ver-

andert mee. Bestaande arbeidsverhoudin-

gen zijn niet meer vanzelfsprekend, een 

baan voor het leven bestaat niet meer. 

Succesvolle ondernemingen zoeken talent-

volle medewerkers om zich tijdelijk mee te 

verbinden. Een werkgever is niet langer 

primair werkgever, maar meer organisator 

van werk. Een organisatie die aantrekkelijk 

is voor talent biedt naast ontwikkelruimte 

voor persoonlijke en vakinhoudelijke groei 

ook ruimte voor de ontwikkeling van het 

eigen netwerk. Het hebben van het rele-

vante netwerk biedt kansen voor de mede-

werker en de organisatie. Een medewerker 

verrijkt de organisatie met zijn eigen kun-

nen en zijn eigen netwerk.  

Inhoudelijke kennis ondersteunt eigen-

waarde en zelfvertrouwen. Overtuigend en 

pakkend je kennis en visie overbrengen, 

zowel on- als offline, is relevant, juist nu in 

Je netwerk is de nieuwe werkgeverJe netwerk is de nieuwe werkgeverJe netwerk is de nieuwe werkgever   
een maatschappij waarin het delen van 

informatie cruciaal is. Je toont je toege-

voegde waarde en je talent. Omdat je weet 

dat een baan niet meer voor het leven is. 

Als je je werk verliest verlies je niet je loop-

baan. Gedreven door een sterke drang 

naar zelfbeschikking ga je bewust op zoek 

naar een werkgever die bij je past en aan-

trekkelijk is voor jouw toekomst. Waar jij je 

kunt ontwikkelen en waarde toevoegt.  

Jij bent expert op jouw vakgebied, dat weet 

je zelf. Je laat het echter ook zien aan je 

collega’s, managers, relaties, concurrenten 

en vrienden. 

Dit netwerk maakt jou aantrekkelijk. Je 

deelt je kennis met je relaties. In de ar-

beidsmarkt van nu betekent dit dat je zicht-

baar bent, zichtbaar voor iedereen die voor 

jou relevant kan zijn. Door aantrekkelijk te 

zijn voor hen, garanderen zij werk. 

 

Het SAM netwerk verwelkomt haar nieuwe leden en vertrouwt op een intercollegia-

le samenwerking met deze prachtige werkgevers: welkom in ons midden! 

 

IMK, Instituut voor het  Fagro 

Midden- en Kleinbedrijf                          

 

 

Belastingdienst  Koraal Groep 
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Vandaar dat ik zeg: “op de 

nieuwe arbeidsmarkt is je 

netwerk de nieuwe werkge-

ver”. 

Misja Bakx, 

Directeur Matchcare 

Tijdens de SAM netwerkbijeenkomst van 6 februari is 

Tanja Janssen uitgeroepen tot Ambassadeur van het 

SAM netwerk. Tanja heeft in de jaren dat zij als verte-

genwoordiger van Margolin in het SAM netwerk parti-

cipeerde een bijzondere bijdrage geleverd aan de 

inhoudelijke discussies en de professionele groei van 

het netwerk. We vertrouwen erop dat zij in haar nieu-

we functie bij POSG deze inspirerende inzet voortzet. 

De tweede editie van de 

Loopbaan4daagse is ver-

schoven van het najaar 2012 

naar het voorjaar 2013. Uit 

vele reacties van SAM leden 

bleek dat het voorjaar van 

2013 een beter moment is. 

Ook bleek uit de reacties dat 

een jaarlijks evenement een 

te grote aanslag is op de 

professionals van de deelne-

mende organisatie. 

Zodra bekend is in welke 

week van 2013 de loop-

baan4daagse gaat plaatsvin-

den, zal dit ruim gecommuni-

ceerd worden. In de aanloop 

naar dit evenement worden 

wel al voorlichtingsbijeen-

komsten georganiseerd. 

http://www.samzon.mobi/nieuwsarchief_samenwerkenaanmobiliteit.htm
http://www.samzon.mobi
http://www.loopbaan4daagse.nl/
http://www.matchcare.nl/
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Let op: 

voor SAM leden 

Skype adres: sam.netwerk 
Twitter: sam_netwerk 
 
T: 040 - 256 60 66 
E: redactie@samzon.mobi 
 

© Copyright 

Eerstvolgende SAM bijeen-

komst vindt plaats op 4 juni. 

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 SAM Agenda. 

 

Redactiecommissie 
 

Mr Ad H.L.S. Smets 

Annemarie Kastelijn 

Sjaak Verweij 

SAMenwerken Aan MobiliteitSAMenwerken Aan Mobiliteit 

Twee jaar geleden is het eerste duidelijke 

voornemen gelanceerd om het SAM net-

werk door te laten groeien, niet alleen qua 

omvang maar zeker wat betreft professio-

nele diepgang. 

De doorsnee vertegenwoordiger vanuit de 

SAM leden bij de netwerkbijeenkomsten 

zijn HR professionals HR, te weten mana-

gers loopbaancentrum, loopbaanadvi-

seurs, mobiliteitsmakelaars, Hoofden 

P&O, P&O beleidsadviseurs. Een menge-

ling van functionarissen die samen een 

enorme kennis en werkervaring vertegen-

woordigen. Rondom die professionaliteit 

is de wens ontstaan om kennis en des-

kundigheid te laten excelleren rondom 

items die ons in dit werkveld allemaal 

raken. De Loopbaan4daagse was een 

eerste echte uitwerking en dat werd een 

succes. 

De buitengewone energie die er in het 

netwerk heerst, maakt dat daarom wij 

vanuit de SAM organisatie verder gaan 

met de ontwikkeling van diensten en ser-

vices. Hoe kunnen we de samenwerking 

nog verbeteren en meer successen in 

onze regio boeken? Het is een uitdaging 

om dit samen met SAM leden te doen. 

Het sluit ook goed aan bij de wensen van 

vele SAM leden. Bovendien is het concept 

van het SAM netwerk in die zin opge-

bouwd dat het aan een SAM lid vrij staat 

om bij deze nieuwe, extra diensten en 

instrumenten aan te sluiten. Wij hopen dat 

we een regionale pool van kandidaten tot 

stand kunnen brengen dan wel dat we 

ervaren hoe de kansen en mogelijkheden 

liggen om te komen tot een regionale e-

portfolio. 

Het is niet goed voor een netwerk om stil 

te staan. De wereld om ons heen veran-

dert en daar hoort ook een veranderende 

HR aanpak bij. Netwerken spelen een 

alsmaar grotere rol, dus zal ook een net-

werk dat zich professioneel wil noemen 

ook zeker mee moeten gaan in de tijd. 

Het voordeel is dat we dit ook bijzonder 

graag willen en ons voordeel is dat er 

vraag naar is. 

Zoals je hebt gelezen zijn we 

gestart met het uitbreiden van de 

redactie van het SAM Bulletin 

door een redactiecommissie 

samen te stellen. We vertrouwen 

erop dat we in de komende tijd 

meer professionals via deze com-

missie aan ons verbinden. Anne-

marie Kastelijn is het eerste lid 

dat we verwelkomen. Met de 

uitbreiding van de redactiecom-

missie halen we interessante 

kennis in huis die het excelleren 

van de professionaliteit van de 

SAM leden nog meer mogelijk 

maakt. 

Bovendien willen we het brede 

scala van instroom, doorstroom 

en uitstroom ook vanuit verschil-

lende invalshoeken kunnen bena-

deren. Vanuit de wetenschappelij-

ke hoek, vanuit het instrumentari-

um en natuurlijk vanuit de dagelijk-

se praktijk.  Het SAM Bulletin, zo 

merken wij, wordt meer en meer 

gelezen en dat maakt dat wij meer 

soorten professionals willen kun-

nen bedienen. Voor ieder wat wils. 

Met deze uitbreiding bewandelen 

we ook een weg waarbij we begrij-

pen dat we ook meer te maken 

krijgen met de uitspraak: “er is nog 

nooit een kok gevonden die naar 

alle monden kan koken”. We begrij-

pen echter al te goed dat een ver-

dergaande ontwikkeling noodzake-

lijk is om mee te blijven doen. 

Met deze SAM redactiecommissie 

willen we een start maken om te 

borgen dat we ook met het SAM 

Bulletin goed verbonden blijven 

met het werkterrein. Het SAM 

Bulletin wil aan de ene kant de 

rode draad zijn voor professionals 

werkzaam op het terrein van in-, 

door- en uitstroom. Aan de andere 

kant wil SAM informerend voor 

leidinggevenden zijn. Bijkomend 

voordeel is het als ook medewer-

kers hun problematiek of situatie in 

het SAM Bulletin kunnen herken-

nen in de voorbeelden die er ge-

schetst worden. 

Het SAM Bulletin geeft daarmee 

inhoud aan de missie en visie 

van het SAM netwerk, de doel-

stellingen en de ontwikkelingen. 

De SAM organisatie maakt werk 

van haar visie als bevlogen net-

werk om de regionale arbeids-

markt te dienen. De SAM organi-

satie vindt het belangrijk om de 

SAM leden blijvend te inspireren 

en wil daarom ook zelf geïnspi-

reerd worden. 

De SAM organisatie vindt haar 

inspiratie door voortdurend in 

gesprek te zijn met mensen die 

een mening hebben over netwer-

ken ten behoeve van de arbeids-

markt (alle aspecten en invalshoe-

ken m.b.t. in-, door- en uitstroom 

van medewerkers) en die buiten 

de normale kaders (durven te) 

denken. Mede daarom ook stelt de 

SAM organisatie een Raad van 

Inspiratie in. Deze Raad van Inspira-

tie bestaat uit inspirerende, ervaren, 

innovatieve, prominente, invloedrijke 

personen/decisionmakers uit de 

wetenschap, maatschappelijke orga-

nisaties, openbaar bestuur en het 

bedrijfsleven die het SAM netwerk 

helpen bij de verdere ontwikkeling 

van het SAM netwerk op basis van 

de doelstellingen, de missie en de 

visie. De samenstelling van de Raad 

van Inspiratie is een brede afspiege-

ling van de verschillende stakehol-

ders binnen de regionale arbeids-

markt. De Raad van Inspiratie onder-

schrijft de doelstellingen van het 

SAM netwerk en heeft onder andere 

het doel om advies te geven over 

bestaande en toekomstige activitei-

ten en initiatieven van de SAM 

organisatie ten behoeve van het 

SAM netwerk. Mede dankzij de 

expertise en kennis van de Raad 

van Inspiratie krijgt het SAM net-

werk een positieve impuls en kan 

zij haar doelstelling, rol en positie 

verder uitbreiden. 

De leden van de Raad van Inspira-

tie borgen door hun eigen inzet dat 

het SAM netwerk dienstverlenend 

is en kan blijven aan de SAM leden 

en leidt tot een toegevoegde waar-

de voor de regionale arbeidsmarkt. 

In de loop van dit jaar meer 

nieuws over deze ontwikkeling. 
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