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Het Wereldpaviljoen is 

een particulier initiatief 

om in Noord-Limburg 

een nationaal educatief 

en recreatief belevings-

centrum te realiseren op 

het gebied van mondia-

le vorming. 

Tijdens de wereldtuin-

bouwtentoonstelling heeft 

de stichting een grote 

kleurrijke inzending welke 

gedurende 180 dagen 

van ’s morgens tot ’s 

avonds bemenst wordt 

door in totaal zo’n hon-

derd vrijwilligers. Dat 

vergt een goede organi-

satie en een professione-

le aanpak. 

Dankzij en met steun 

van SAM netwerk is ver-

volgens een flitsende wer-

ving opgestart en kregen 

we vele verzoeken om 

informatie en uiteindelijk 

een vijftal serieuze sollici-

taties. Daaruit hebben we 

Mariëlle Janssen (37) uit 

Sevenum gekozen. Zij 

voldeed helemaal aan 

ons profiel. Een zeer cre-

atieve, betrokken vrouw 

met de nodige ervaring 

als projectleider. Boven-

dien had zij ervaring om 

te werken met vrijwil-

ligers.  

René Poels, voorzitter 

Wereldpaviljoen: “We 

draaien nu twee maanden 

en onze verwachtingen 

zijn uitgekomen. Mariëlle 

Janssen is een schot in 

de roos die we dankzij 

SAM netwerk hebben ge-

kregen. Het is de eerste 

keer dat wij via SAM-

netwerk hebben gewerkt 

maar onze ervaring is van 

dien aard dat wij het andere 

organisaties van harte aan-

bevelen. Ook de interesses 

vanuit de leiding van SAM 

netwerk gedurende de wer-

ving en sollicitatieperiode is 

uitstekend.” 

“Overigens heeft het We-

reldpaviljoen nog een twee-

de projectleider, Ellen Pee-

ters uit Helden, aangesteld 

die vanuit het onderwijs 

solliciteerde.”  

“Het Wereldpaviljoen draait 

geweldig. Nadat koningin 

Beatrix ons paviljoen als 

eerste bezocht, volgden 

 Koningin Beatrix 
bezoekt het We-
reldpaviljoen op de 

Floriade 

 Prijswinnaar Loop-

baan4daagse 

 SAM Workshop 

ZOEKPROFIEL 

 Prof. Dr. Beatrice 
van der Heijden is 
lid van de SAM 

Raad van Inspiratie 

 Nieuwe SAM leden 

 Trivalent gaf work-
shops op de Loop-
baan4daagse: net-
werk je zelf naar 

leuk werk 

 Voorlichting over 
Loopbaan4daagse  

2013 

 SAMenwerkende 
netwerken (L4D & 
Week van de Mobi-

liteit) dankzij CBS 

 Missie en Visie van 

SAM 

 Loopbaan4daagse 
naar voorjaar 2013 

verplaatst 

 Verken je talent, 
een trainging door 
de gemeente Oss 

(SAM lid) 

25 mei 2012 

SAM netwerkSAM netwerk  

Jaargang 5, nr. 3 

Opening Floriade, koningin bezoekt Wereldpaviljoen 

Het SAM netwerk 

heeft projectleiders 

en vrijwilligers voor 

het Wereldpavil-

joen geworven. 

René Poels, voor-

zitter Wereldpavil-

joen, geeft als 

eerste koningin 

Beatrix een hand. 

Ronald Kohnen, 

directeur COS 

Limburg (rechts op 

de foto) wacht zijn 

beurt af. 

Lees het enthousi-

aste verhaal van  

de voorzitter over 

de samenwerking 

met het SAM net-

werk. 

vervolg volgende pagina ► 

http://www.samzon.mobi/
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SAM 

vele duizenden 

mensen en vooral veel schoolklassen 

die workshops volgen. De reacties zijn 

zeer positief en daar zijn we heel blij 

mee. Dankzij de vele vrijwilligers en de 

professionele aansturing door de pro-

jectleiders laat het wereldpaviljoen een 

mooi visitekaartje zien voor de uiteinde-

lijke vestiging in een leegstaande druk-

kerij in kloosterdorp Steyl.” 

“Maar voorlopig zijn we tot 7 oktober 

actief op de Floriade”, aldus René 

Poels, voorzitter Wereldpaviljoen. 

www.wereldpaviljoen.com 
SAM als partner van Wereldpaviljoen, 
klik hier. 

Ellen Peeters & Mariëlle Janssen, projectleiders WereldpaviljoenEllen Peeters & Mariëlle Janssen, projectleiders WereldpaviljoenEllen Peeters & Mariëlle Janssen, projectleiders Wereldpaviljoen   

SAM netwerkSAM netwerk 

 

Onder de bezoekers van de loopbaanmarkt (4de dag 

van de Loopbaan4daagse) werd een gratis loopbaan-

advies verloot. 

Belangstellenden konden aangeven waarom zij in aan-

merking wilden komen voor deze prijs. 

Het loopbaanadvies is gewonnen door Hans van den 

Berg. Hans werkt bij de SVB (Sociale Verzekeringsbank 

te Breda) en na het bezoek aan de loopbaanmarkt en 

het bijwonen van de workshops gaf hij als motivatie 

aan: "Ik wil graag het gratis loopbaanadvies winnen 

omdat de loopbaanmarkt van vandaag mij HET duwtje 

heeft gegeven om actief als 50-plusser aan de slag te 

gaan om een nieuwe uitdaging te vinden. Ik heb van-

daag ervaren dat leeftijd geen belemmering hoeft te 

zijn. Enthousiasme, drive en energie zijn vaak veel be-

langrijker." 

Hans heeft eerst een paar testen gemaakt om een goed 

beeld te krijgen van zijn talenten. Samen met de loop-

baanpsycholoog besprak hij de resultaten hiervan. Tij-

dens het loopbaangesprek kreeg hij praktische tips om 

richting aan zijn loopbaan te geven. 

Hans, namens de organisatie van de Loopbaan4daag-

se van harte gefeliciteerd met je prijs en succes met je 

loopbaan! 

Prijswinnaar gratis loopbaanadvies 

Loopbaan4daagse 

Op de foto krijgt Hans de prijs overhandigd door Tessa 

Hoonhorst van Online Talentmanager (klik voor meer infor-

matie op logo hieronder). 

vervolg vorige pagina 

http://www.wereldpaviljoen.com
http://www.wereldpaviljoen.com/pages/nl/vrienden-van/partners.phpC:/Users/N75S/Documents/archief_2012
http://www.samzon.mobi/
http://www.onlinetalentmanager.nl/
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SAM 

SAM workshopSAM workshop  ZOEKPROFIELZOEKPROFIEL  

SAM netwerkSAM netwerk 

 

In de skybox (PSV 

Stadion te Eindho-

ven) van Rand-

stad werd de 

workshop gege-

ven. Met een 

prachtig uitzicht op 

het speelveld wat 

het toch maar 

goed er dat er 

geen wedstrijd 

was. 

Alle aandacht ging 

daarom uit naar 

het onderwerp 

‘Zoekprofiel’. 

In mei vond de SAM workshop 

‘Zoekprofiel’ plaats. Tijdens de 

SAM netwerkbijeenkomst op 26 

maart stond het onderwerp 

‘Zoekprofiel’ op de agenda. Kan-

didaten worden binnen het SAM 

netwerk aangeboden middels dit 

profiel, dat een eerdere resultante 

is van de interactie tussen SAM 

leden. De levende discussie die 

rondom dit item ontstond gaf wel 

aan dat dit belangrijke onderdeel 

in loopbaan- en mobiliteitsland 

wel enige aandacht behoeft. Door 

de bijdrage van SAM lid, Rand-

stad HR Solutions werd het mo-

gelijk om aan de leden van het 

SAM netwerk een gratis work-

shop aan te bieden. 

In de skybox van Randstad (PSV 

Stadion te Eindhoven) kwamen 

15 SAM leden bijeen om als pro-

fessionals met verschillende in-

valshoeken eens flink van ge-

dachten te wisselen rondom het 

thema ‘Zoekprofiel’. Vooral werd 

aandacht besteed aan het proces 

hoe een goed zoekprofiel tot 

stand komt. Duidelijk werd dat het 

niet een kwestie is van even een 

A4-tje in elkaar draaien. Nee, het 

is meer. Logisch ook, want het is 

de sleutel tot een succesvolle 

match. 

Geeft het zoekprofiel daadwerke-

lijk aan waar de kandidaat naar 

op zoek is? Sluit het profiel ook 

aan wat de kandidaat in werkelijk-

heid is of geeft het aan hoe de 

kandidaat zichzelf het liefste ziet? 

Kijken anderen en met name de 

mobiliteits/loopbaanadviseur er 

ook zo tegenaan? En wat is nou 

eigenlijk de rol van de professio-

nal in het proces van de totstand-

koming van het zoekprofiel? 

Neemt de professional de leiding 

in dit proces of staat hij/zij aan de 

zijlijn? Worden er binnen het 

SAM netwerk zoekprofielen rond-

gestuurd waar de professional 

zelf niet achter staat? Is het zoek-

profiel statisch of een groeidocu-

ment? 

Kortom, er was gesprekstof vol-

doende om een lange ochtend te 

vullen. En zelfs na deze work-

shop blijft dit onderwerp ons be-

zig houden. 

Annemiek Wienk 

(Randstad HR Solu-

tions) krijgt uit handen 

van Sjaak Verweij 

(SAM organisatie) een 

lekkere fles Italiaanse 

wijn uitgereikt voor 

haar enthousiaste bij-

drage aan deze eerste 

SAM workshop die tot 

stand gekomen is als 

samenwerkingsver-

band tussen de SAM 

organisatie en een 

SAM lid. 

De SAM organisatie wil naast 

de netwerkbijeenkomsten toe-

gevoegde waarde bieden aan 

de SAM leden. Het organiseren 

van workshops is één van de 

initiatieven. Voor meer infor-

matie, neem contact op met 

Sjaak Verweij. 

http://www.samzon.mobi/
http://www.randstad.nl/content/hr-solutions/index.xml
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SAM Raad van InspiratieSAM Raad van Inspiratie  

SAM 

De SAM organisatie is be-

zig met het instellen van 

een Raad van Inspiratie die 

de SAM organisatie helpt bij 

de verdere ontwikkeling van 

het SAM netwerk op basis 

van de doelstellingen, mis-

sie en visie. Hoe kan een 

netwerk aanjager zijn van 

een lenige (vitale) arbeids-

markt? De samenstelling 

van deze raad is een brede 

afspiegeling van de ver-

schillende stakeholders bin-

nen de regionale arbeids-

markt. De leden adviseren 

de SAM organisatie in een 

gewenste rol van het SAM 

netwerk binnen de regiona-

le arbeidsmarkt. 

“Gezien de enorme diversiteit in 

percepties die mensen hebben 

ten aanzien van levens- en loop-

baansucces, moeten leidingge-

venden in hun loopbaanbe-

leid een niet-normatief raamwerk 

hanteren.” 

Prof. Dr. Beatrice van der Heijden 

Prof. Dr. Beatrice van der Heijden gaat verbinding aan met  SAMProf. Dr. Beatrice van der Heijden gaat verbinding aan met  SAMProf. Dr. Beatrice van der Heijden gaat verbinding aan met  SAM   

Beatrice van der Heijden is verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen 

als Hoofd Kernleerstoelgroep Strategisch HRM & 

 Directeur Onderzoeksprogramma Responsible Organization 

Zij is Hoogleraar Strategisch HRM aan: Open Universiteit Nederland & 

 Universiteit Twente 

SAM netwerkSAM netwerk 

 

Nieuwe SAM leden:Nieuwe SAM leden:  
SAM legt samenwerkingsverbanden 

met andere netwerken en organisa-

ties die loopbaan en arbeidsmobiliteit 

hoog in het vaandel dragen. 

SAM streeft naar een verbinding met 

zoveel mogelijk sectoren: Rijksover-

heid, Provincie, Gemeenten, Zorg, 

Industrie, Zakelijke Dienstverlening, 

Onderwijs, Wetenschap en Midden- 

en Kleinbedrijf, Professionals & ZZP-

ers. 

De SAM organisatie wil de contacten 

met de industrie, zakelijke dienstver-

lening en MKB uitbreiden. In de ko-

mende maanden richten we ons op 

uitbreidingen in deze sectoren. 

http://www.samzon.mobi/
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In ons loopbaanadvieswerk 

horen we vaak de verzuchting 

dat onze kandidaten zo weinig 

passende vacatures kunnen 

vinden. Terwijl nu juist veel 

vacatures worden ingevuld 

doordat de werkgever zijn ei-

gen netwerk inzet oftewel via-

via werft. Hier zit immers een 

aantal voordelen aan zoals 

lagere wervingskosten en een 

grotere betrouwbaarheid de 

juiste kandidaat voor de klus 

aan te nemen. En toch maken 

veel werkzoekenden nog wei-

nig gebruik van netwerken om 

aan nieuw werk te komen. Ter-

wijl je er je concurrenten aardig 

mee voor kunt blijven en al in 

een vroeg stadium op leuke 

vacaturekansen kunt stuiten. 

Maar hoe zet je netwerken nou 

in in je zoektocht naar leuk 

werk? Wat werkt en wat niet? 

In onze interactieve workshop 

die wij tijdens de Loop-

baan4daagse aan deelnemers 

hebben aangeboden, hebben 

we in totaal 60 deelnemers 

meegenomen in de wondere 

wereld die netwerken heet. 

Nadat zij eerst kennis met el-

kaar gemaakt hadden (en 

daarmee hun netwerk gelijk 

wat groter maakten), hebben 

wij hen groepsgewijs - aan de 

hand van stellingen - hun me-

ningen en visies over netwer-

ken laten uitwisselen. Mooi om 

te zien hoe een groep  soms 

letterlijk verdeeld was en soms 

ook totaal niet. Een aantal nut-

tige eye-openers kwam voorbij 

toen we de levensloop van een 

vacature gebruikten om de 

deelnemers te laten zien hoe 

je slim nieuwe (vaak nog onbe-

kende) vacatures kunt opspo-

ren. Om hen vervolgens zelf te 

laten ervaren hoe je op een 

snelle manier je netwerk kunt 

uitbreiden; we hebben de deel-

nemers namelijk in het hier en 

nu met elkaar laten netwerken. 

De meegebrachte bedrijven-

wensenlijst was hierbij een 

prachtig middel om snel af te 

tasten of iemand je weer een 

stapje dichter bij je doelbedrijf 

kon brengen. Degene met de 

meest complete netwerklijst 

maakte kans op een gratis 

loopbaangesprek. Maar liefst 3 

deelnemers liepen vervolgens 

blij met een afspraak voor zo'n 

gesprek de deur uit. Eén ande-

re deelneemster zag haar kans 

schoon en vroeg na afloop zelf 

om een netwerkgesprek met 

ons. Slim! En natuurlijk met 

een direct resultaat want enke-

le weken later troffen we elkaar 

in onze eigen praktijk in Goirle. 

Ieder gewonnen loopbaange-

sprek had zo zijn eigen dyna-

miek en de hulpvragen varieer-

den van 'hoe profileer ik me nu 

het beste (in een andere bran-

che)?' of  'hoe kan ik nu het 

beste netwerken?' tot 'hoe ga 

ik om met mijn aanstaand ont-

slag?' Boeiend en mooi om 

iedere loopbaankandidaat te 

mogen helpen in zijn of haar 

eigen loopbaanvraag en daarin 

ieders worsteling iets lichter 

gemaakt te kunnen hebben. 

Want dat is uiteindelijk waar 

het ons om draait: mensen in 

hun kracht zetten en ze helpen 

hun ideale plek te vinden! 

Wij zijn blij om via het SAM 

netwerk ervaring te hebben 

mogen opbouwen met de 

Loopbaan4daagse. Het lever-

de een passend forum voor 

onze bedrijvigheid op en raden 

het zeker ook andere bedrijven 

aan om aan een dergelijk regi-

onaal evenement mee te doen. 

Netwerk jezelf naar leuk werk!Netwerk jezelf naar leuk werk!Netwerk jezelf naar leuk werk!   

SAM netwerkSAM netwerk 

 

Julius en Myriam de Roo-Triepels 

van Trivalent hebben workshops 

verzorgd op de Loopbaan4daag-

se. Klik op hun logo om de websi-

te te bezoeken. 

http://www.samzon.mobi/
http://www.trivalent.org/
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Ook vanuit de SAM organisatie 

werden in de afgelopen periode 

diverse voorlichtingssessie geor-

ganiseerd om werkgevers, die in 

2011 niet hebben meegedaan, 

voor te lichten over nut en nood-

zaak van meedoen met dit HR 

instrument om medewerkers op 

een laagdrempelige wijze in bewe-

ging te krijgen. 

Na de zomerperiode worden de 

sessies voortgezet. Gedurende de 

komende maanden worden werk-

gevers actief geworven. Voor 

meer info: klik hier 

Info via de SAM website, klik hier 

voorlichtingvoorlichtingvoorlichting   

SAM netwerkSAM netwerk 

SAM netwerkSAM netwerk 

 

http://www.loopbaan4daagse.nl
http://www.samzon.mobi/L4D.htm
http://www.samzon.mobi/
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LEES DE SAM NIEUWSFLITSEN 

OP ONZE WEBSITE, KLIK HIER 

www.samzon.mobi 

SAM informatie 

1341 lezers 

SAM netwerkSAM netwerk 

Het CBS (Heerlen) is zowel lid van het SAM netwerk 

als van LIFT en bood drie deelnemers van de Loop-

baan4daagse 2011 de gelegenheid om tijdens de 

Week van de Mobiliteit (Limburg) een dagje mee te 

lopen. 

In maart kregen ze een kijkje in de keuken van het 

CBS. Tijdens hun bezoek tonen ze vol trots de posters 

van de Loopbaan4daagse en de Week van de Mobili-

teit Limburg. 

Een goed voorbeeld hoe mobiliteitsnetwerken zoals 

LIFT / IGOM en SAM en laagdrempelige loopbaaneve-

nementen als de Loopbaan4daagse in Brabant en de 

Week van de Mobiliteit in Limburg gezamenlijk bijdra-

gen aan een vitale regionale arbeidsmarkt. 

Klik hier voor het verslag van één van de deelne-

mers en beleef de ervaring van het bezoek aan 

CBS. Dank aan Isje Wolters 

voor de coördinatie rondom 

dit bezoek. 

SAMenwerkendeSAMenwerkende  NETWERKENNETWERKEN  
 

Visie van het SAM netwerk: Waar staan we voor? 

Voldoende gekwalificeerd personeel in onze regio, nu en in de nabije toe-

komst. 

Missie van het SAM netwerk: Waar gaan we voor! 

Vanuit regionale samenwerking medewerkers boeien en binden, ontwikkelen, 

matchen en in beweging houden. Excelleren en streven naar synergie van 

deskundigheid en ervaringen op het gebied van in-, door- en uitstroom van 

personeel. S
A
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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 

deelnemende organisa-

ties. 

De kans is groot dat het 

loopbaanevenement 

plaatsvindt in de week 

van 22 april 2013. 

SAM netwerkbijeenkomstenSAM netwerkbijeenkomsten  

 

in 2012 

 

4 juni 

24 september 

26 november 

http://www.samzon.mobi/nieuwsarchief_samenwerkenaanmobiliteit.htm
http://www.samzon.mobi
http://www.loopbaan4daagse.nl/
http://www.loopbaanvierdaagse.nl/loopbaan4daagse/ervaringen-deelnemers/
http://www.loopbaan4daagse.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 

De eerstvolgende SAM net-

werkbijeenkomst 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 

SAM netwerkSAM netwerk 

De training Verken je talent, ontwikkeld door Annet Brinkhuis, 

biedt je zicht op de specifieke kenmerken van je levensloop én 

je loopbaan. Tijdens de training worden je kwaliteiten en groei-

mogelijkheden inzichtelijk gemaakt. Je ontwikkelt een helder 

beeld van aspecten die tot ontplooiing moeten komen, aspecten 

die je persoonlijke groei bevorderen, en mogelijk ook belemme-

ren. De nadruk ligt op het inventariseren van je eigen mogelijk-

heden, wensen en verlangens. Vervolgens verken je het be-

roepsperspectief en verwoord je de resultaten in een persoonlijk 

actieplan.  

De training wordt gegeven in drie dagen (twee aansluitende 

dagen en na een maand één terugkomdag). Groepen bestaan 

uit zes tot acht deelnemers. De training wordt gegeven in het 

Informatiecentrum N329 op industrieterrein Vorstengrafdonk in 

Oss en duurt alle dagen van 09.30 tot 16.30 uur. Om de training 

voor jezelf en groepsgenoten een succes te laten worden is het 

cruciaal dat je alle drie de trainingsdagen volledig aanwezig 

bent. De training wordt gegeven door gecertificeerde trainers. 

De trainingen zijn in eerste instantie bedoeld voor medewerkers 

van de gemeente Oss. Per training kunnen wij ook maximaal 

twee medewerkers van een andere organisatie plaatsen. De 

kosten hiervoor bedragen € 750,00 per deelnemer inclusief inta-

kegesprek lesmateriaal en luxe lunch, exclusief btw. Elke deel-

nemer wordt voorafgaand aan de training uitgenodigd voor een 

intakegesprek. Voor het begin van de training krijg je een boekje 

met opdrachten, die je van tevoren uitvoert. 

In 2012 staan de volgende trainingen gepland: 

maandag 4 en dinsdag 5 juni, terugkomdag op maandag 2 juli 

maandag 3 en dinsdag 4 september, terugkomdag op maandag 
1 oktober 

maandag 8 en dinsdag 9 oktober, terugkomdag op maandag    
5 november 

maandag 12 en dinsdag 13 november, terugkomdag op maan-
dag 10 december 

maandag 3 en dinsdag 4 december, terugkomdag op maandag 
7 januari 2013 

 

Wil je meer informatie over de training of je       

aanmelden? Neem dan contact op via 

MobiliteitPersoneel@oss.nl  

Wat wil ik? Wat kan ik? 
Welke mogelijkheden heb 
ik? Welke keuzes kan ik 
maken? En hoe pak ik ver-
anderingen aan?  

Wie wel eens tegen deze 
vragen aanloopt, doet er 
verstandig aan zich te be-
zinnen op de huidige kwali-
teit van zijn werk en loop-
baan. Met het maken van 
nieuwe keuzes en inzicht in 
de mogelijkheden die je 
hebt om je eigen loopbaan 
verder vorm en inhoud te 
geven, ben je in staat om 
voor jezelf het roer om te 
gooien.  

Verken je talent: training door SAM lid, gemeente OssVerken je talent: training door SAM lid, gemeente OssVerken je talent: training door SAM lid, gemeente Oss   

SAM netwerkSAM netwerk 
 

Volg hier de nieuwsflitsen van het SAM netwerk 

mailto:redactie@samzon.mobi
http://www.samzon.mobi/index_bestanden/SAM_Agenda.htm
mailto:MobiliteitPersoneel@oss.nl?subject=graag%20wil%20informatie%20n.a.v.%20het%20SAM%20Bulletin%20over%20de%20training
http://www.samzon.mobi/
http://www.samzon.mobi/nieuwsarchief_samenwerkenaanmobiliteit.htm

