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Het SAM netwerk bestaat 

dit jaar 6 jaar en is ontwik-

keld als netwerk voor en 

door leden ten behoeve 

van de intersectorale sa-

menwerking op het brede 

terrein van in-, door- en 

uitstroom van personeel. 

Kennisuitwisseling en el-

kaar vinden rondom vaca-

tures en kandidaten, dat 

waren de items die aanlei-

ding gaven tot het oprichten 

van het SAM netwerk. Voor 

de SAM organisatie was 

het een logische stap om 

een grotere bijdrage te le-

veren aan de matchactivi-

teiten. 

 

In dat kader is Ad Smets 2 

jaar geleden gestart met 

een extra service, de vaca-

ture- en kandidatenmail. 

Bijna iedere week verza-

melde hij materiaal en ver-

stuurde dat naar de SAM 

leden. Door koppelingen te 

maken met de eigen ge-

maakte website kon vanaf 

dat moment onderzocht 

worden hoe vaak een vaca-

ture of het zoekprofiel van 

een kandidaat bekeken 

werd. Handige informatie 

om verdergaande conclu-

sies te kunnen trekken. 

Maar de uren handwerk die 

deze service met zich mee-

bracht, werd bij het groei-

ende aanbod een punt van 

discussie. 

Ook de mogelijke onvolko-

menheden maakte dat er 

een andere ondersteuning 

moest komen. Op verzoek 

van verschillende SAM 

leden is contact gezocht 

met RegioEffect die zich 

bereid verklaarde om een 

gezamenlijke oplossing te 

zoeken. 

 

Het resultaat staat er nu. 

de: 

 

 

Voor SAM leden een gratis 

dienst om de match op 

eenzelfde wijze te blijven 

uitvoeren. Maar met heel 

wat nieuwe voordelen: Re-

gioEffect helpt de SAM 

leden in de match en de 

SAM leden werken nu van-

uit het systeem van Regio-

Effect. Door de kandidaten 

en vacatures (klussen, sta-

ges, trainees, werkerva-

ringsplekken etc.) in te voe-

ren in het Otys systeem 

kan er nu zelfs gematcht 

worden via een systeem en 

kan de SAM organisatie 

vanuit dit systeem de weke-

lijkse mail opstellen. 

 

Karin Vos (Gemeente Oss): 

“ we zien deze uitbreiding als 

een geweldig resultaat voor 

een vitale regionale arbeids-

markt dat we vanuit het SAM 

netwerk tot de oprichting zijn 

gekomen van de SAM Regio-

pool. De gemeente Oss wat 

één van de vele partijen die 

deze ontwikkeling op prijs 

stelde en promoot nu ook bij 

andere werkgevers om de 

SAM Regiopool toch vooral te 

zien als een kans om de in-

tercollegiale uitruil van mede-

werkers te bevorderen en de 

werving van nieuw personeel 

te versnellen tegen lagere 

kosten.” 

 

Sjaak Verweij (SAM Organi-

satie) en Monique van Wa-

genberg (RegioEffect) wer-

ken nauw samen om deelne-

mende partijen (ook niet SAM 

leden kunnen meedoen) te 

voorzien van informatie. 

 

We nodigen je uit om door te 

linken naar onze informatieve 

website waar ook de voorde-
len en mogelijkheden voor 

werkgevers en medewerkers 

worden uitgelegd. 

 SAM Regiopool 

 LIFT in beweging 
na vertrek van Bri-

gitte Collaris 

 WORKSHOP 
Crea Zoekprofiel 
van Rita van der 

Laan 

 Miriam van Drunen 
leidde LIFT 6 jaar 
lang naar enorm 
succes en 3 grote 
evenementen 
‘Week van de Mo-

biliteit
®’

 

 Missie en Visie van 

het SAM netwerk 

 Annemarie Kaste-
lijn: ‘en dan is het 

zomer’ 

 Zomerblog door 
Mariëlle Janssen: 
werkervaringsplek  
bij Wereldpaviljoen 

is keigave kans! 

 Sjaak Verweij: 
‘afschakelen en 

doorschakelen’ 

 ZOMER Workshop 

 Ad Smets: 
‘bezinning nodig 
om nieuwe richting 

te krijgen’ 
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Brigitte Collaris vertrekt na 5 jaar LIFTBrigitte Collaris vertrekt na 5 jaar LIFTBrigitte Collaris vertrekt na 5 jaar LIFT   
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In de tijd dat ik (red.) benoemd 

werd tot bestuurslid van het LIFT 

netwerk, leerde ik Brigitte Collaris 

kennen, de Office Manager van dit 

grote en unieke Limburgse net-

werk. 

Inmiddels heeft ze 5 jaar vol ener-

gie gewerkt voor LIFT en start nu 

aan een nieuwe uitdaging in haar 

carrière. Reden om met elkaar te 

memoreren dat zij in de afgelopen 

jaren haar steentje heeft bijgedra-

gen aan de ontwikkeling van LIFT. 

Een periode met veel nieuwe taken 

en uitdagingen voor het netwerk, 

zoals de Week van de Mobiliteit®. 

Waarom heb je destijds ervoor ge-

kozen om de baan bij LIFT te ac-

cepteren? “Ik zag het toen al als een 

verrijking om nieuwe ervaringen op te 

doen, en inderdaad om eens een 

kijkje te nemen in de keuken van een 

andere organisatie. Ik zag het als een 

veilige manier (via detachering / colle-

giale uitwisseling) om te ervaren of 

een andere functie binnen een ande-

re organisatie ook bij mij zou passen”, 

aldus Brigitte. 

Wat neem je mee uit deze periode 

voor je toekomstige carrière? 

“Natuurlijk is dit een leerzame tijd 

geweest. Dankzij mijn jaren bij LIFT 

heb ik mijn EVC (Erkenning van Ver-

worven Competenties) volledig toege-

kend gekregen, en deze zelfs kunnen 

verzilveren voor een MBO diploma. 

Dat is een verrijking die ik iedereen 

toewens. Blijf daarom niet in je baan 

hangen en probeer eens iets anders 

uit. Wellicht levert dat je net zoveel op 

als mij.”  

Waarom dan nu de volgende stap? 

“Beste Ad, dat is heel duidelijk te ver-

klaren. Ik zie het als een plicht naar 

jezelf toe dat je je verder moet blijven 

ontwikkelen. Je moet uitgedaagd blij-

ven. Dat houdt je scherp! Ik zit nu 5 

jaar in deze baan en ik wil verder!” 

Brigitte, welke organisatie mag dan 

vanaf 15 juni van jouw competen-

ties gaan genieten? “Ik ben erg in 

mijn sas met de verworven functie 

van medewerker HR bij de Belasting-

dienst te Roermond, waar ik tijdelijk 

weer nieuwe ervaringen mag gaan 

opdoen.” 

Maar netwerken, het zal nu na 5 

jaar ook wel in je poriën zitten, hoe 

ga je daar nu mee om? “Zeker blijf ik 

netwerken. Ik zie dat nu echt als een 

noodzakelijk en ook leuk onderdeel 

van het leven. Dat heb je nodig om in 

beweging te blijven. Bovendien heb ik 

door te netwerken erg veel leuke men-

sen leren kennen, waar ik sowieso con-

tact mee wil blijven houden. Mij zie je 

ook in de komende jaren actief bewegen 

in de netwerken. Voor nu dank ik ieder-

een voor de prachtige en leerzame tijd bij 

LIFT!” 

Redactie, Ad Smets 

Wij wensen iedereen een 

fijne zomerperiode toe 

Sjaak Verweij 

& 

Ad Smets 

De SAM Organisatie 

http://www.samzon.mobi/
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SAM workshopSAM workshop  CREA ZOEKPROFIELCREA ZOEKPROFIEL  
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Binnen het SAM Netwerk geniet 

het onderwerp “Zoekprofiel’ in 

2012 bijzondere aandacht. 

Vorige maand was er een work-

shop voor professionals om hen 

nog extra handvaten te geven om 

samen met de kandidaat tot een 

helder zoekprofiel te komen. In 

juli organiseert het SAM netwerk 

een workshop voor kandidaten. 

Nu weten we allemaal dat er regel-

matig kandidaten zijn die het 

zoekprofiel op het moment suprê-

me niet voldoende kunnen ver-

woorden. Ze hebben al vele jaren 

niet gesolliciteerd en/of woorden 

spreken niet tot hun verbeelding. 

In dat kader bestaat de mogelijk-

heid om een vertaalslag te maken 

naar een creatieve uitbeelding 

van het zoekprofiel, waarmee kan-

didaten in staat worden gesteld 

om zich tijdens sollicitaties of 

netwerkgesprekken vanuit een 

verkregen beeldvorming beter te 

presenteren. 

Aan de hand van het afgeronde 

zoekprofiel (wie ben ik, wat kan ik en 

wat wil ik) verzamelt de kandidaat 

beeldmateriaal dat op een ‘schilderij’ 

wordt geschikt, daarbij afwegend of 

hetgeen de kandidaat wil ‘zeggen’ 

daadwerkelijk ook (voldoende) naar 

voren komt. Vervolgens draagt de 

kandidaat zorg voor een compositie 

al dan niet in combinatie met ge-

schilderde aspecten.  

De workshop wordt gegeven door 

Rita van der Laan. Rita is een combi

-professional en weet vanuit passie 

een unieke mix te maken van rollen 

als kunstenaar, docent en coach. 

Haar passie ligt bij creativiteit en het 

werken met mensen. 

Rita’s uitgangspunt is dat mens en 

creativiteit onlosmakelijk met elkaar 

verbonden zijn. Dit betekent dat 

loopbaanvragen niet alleen worden 

benaderd vanuit je verstand, maar 

ook vanuit je gevoel en verbeelding; 

het onderbewuste. Creativiteit bete-

kent dan ook je openstellen voor het 

onbekende, speels en op eigenwijze 

vormgeven aan je leven en werk. 

Vanuit deze visie heeft zij 

“Zoekprofiel op creatieve basis” als 

loopbaaninstrument ontwikkeld. De-

ze workshop is binnen verschillende 

departementen beproefd, in het bij-

zonder onder tientallen medewer-

kers van het voormalige ministerie 

van LNV.  

Rita van der Laan: “De aanpak van 

de kandidaten liet al heel veel zien 

over de kandidaat zelf. Iedereen had 

een eigen manier van arrangeren en 

kleurgebruik. De cursisten konden in 

kleine groepjes of individueel deze 

opdracht in rust uitwerken. Voor de 

meesten was deze werkwijze totaal 

nieuw, echter iedereen was toch 

snel aan het werk. Ik begeleidde de 

kandidaten op momenten dat ze 

dreigden vast te lopen.” 

De kandidaat presenteert na afloop 

aan de hand van de eigen composi-

tie het zoekprofiel aan de groep. 

Rita: “Doordat de kandidaat houvast 

had aan het eigen werkstuk was het 

veel makkelijker praten. Ook mani-

festeerden zich nieuwe aspecten 

naar aanleiding van het gemaakte 

werkstuk, zodat het bestaande zoek-

profiel vaak aangepast en aange-

vuld kon worden. Bovendien werkte 

de groepsinteractie bijzonder inspi-

rerend, omdat diverse kandidaten 

tips kregen vanuit de groep aan-

gaande hun manier van presente-

ren.” 

Deze workshop is een goed alterna-

tief voor kandidaten waar andere 

loopbaaninstrumenten niet het be-

oogde effect sorteerden. Bovendien 

biedt deze workshop op 19 juli de 

mogelijkheid om kandidaten in de 

zomermaanden actief bezig te hou-

den met hun loopbaanmogelijkhe-

den. Ook voor nieuwsgierige profes-

sionals is het leuk om aan deze 

workshop mee te doen alvorens dit 

instrument in te zetten bij kandida-

ten. 

Meer informatie is te vinden op de 

website www.samzon.mobi of 

download hier de brochure. 

Redactie, Ad Smets 

http://www.samzon.mobi/
http://www.samzon.mobi
http://www.samzon.mobi/SAMbrochure_creatiefzoekprofiel.pdf
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Miriam van Drunen bereidt zich voor op volgende stap 

LIFT, het grote en goede voorbeeld 

in Nederland wat betreft netwerken 

t.b.v. een vitale regionale arbeids-

markt ondergaat stapje voor stapje 

een verandering. In 2011 is een 

nieuw bestuur aangetreden dat dit 

jaar werd aangevuld met Ingrid 

Soeren (WML) en Eric Bijster 

(VWS).  

Recentelijk (per 15 juni) is Brigitte 

Collaris, Office Manager, na een 

periode van 5 jaar bij LIFT gestart 

in een andere baan. En Miriam van 

Drunen, coördinator / accountma-

nager, werkt toe aan de afronding 

van 6 jaar ‘hart en ziel’ voor dit 

prachtige netwerk. 

Ikzelf (red.) ken Miriam vanuit de 

periode dat ik bestuurder was van 

LIFT en heb haar leren kennen als 

een netwerker ‘pur sang’. Iemand 

die aanvoelt wat goed zou zijn voor 

de regionale arbeidsmarkt, als het 

gaat om samenwerken op het ge-

bied van loopbaanontwikkeling. 

“Ik kende LIFT al als contactpersoon 

vanuit mijn oude werkgever en vond 

het een uitdaging om het netwerk ver-

der te ontwikkelen. Bovendien was 

het daarmee tevens een nieuwe en 

verdere stap in mijn carrière”, aldus 

Miriam van Drunen. 

6 jaar lang coördinator van het grootste netwerk, en …….6 jaar lang coördinator van het grootste netwerk, en …….6 jaar lang coördinator van het grootste netwerk, en …….   
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“Ik wilde onderzoeken op welke 

punten is mijn visie en drive kon 

inzetten ten behoeve van een 

netwerkorganisatie. Ben ik ‘van 

nature’ een verbinder dan wel 

kan ik managen? In deze baan 

van accountmanager / coördina-

tor trof ik een hartstikke gave 

combinatie om mijn eigen com-

petentieprofiel te toetsen op haal-

baarheid en deugdelijkheid. Ik 

weet nu dan ook dat ik me in de-

ze baan helemaal ‘senang’ voel.” 

Het is alom bekend dat LIFT in 

de periode dat jij coördinator 

bent, behoorlijk gegroeid is in 

ledental. Hoe kreeg je dat voor 

elkaar in een tijd dat het toch 

moeilijk was om bij werkgevers 

het belang op te wekken om te 

participeren in een netwerk? 

“Ik was en ben een grote fan van 

netwerken. Netwerken zoals LIFT 

en SAM hebben zoveel te bie-

den! Zeker als je er als organisa-

tie ‘werk van maakt’. In die 6 jaar 

heb ik mijn geloof in ‘de goede 

zaak’ en mijn enthousiasme over-

gedragen op anderen. Netwerken 

is langzaam en volhoudend stap-

jes vooruit zetten, soms 3 stap-

pen heen en weer 2 terug, maar 

wel vooruit over de lange perio-

de. Daarbij vooral eerlijk en 

transparant zijn in de dingen die 

je doet.” 

LIFT kent nu meer dan 60 le-

den, en is daarmee het groot-

ste netwerk van Nederland. En 

LIFT groeit nog steeds. Blijk-

baar zien werkgevers in Lim-

burg het belang om vooral in 

groot verband samen te wer-

ken. Hoe kun je dat als coördi-

nator behappen om het een 

ieder naar de zin te maken? 

“Een groot netwerk heeft voorde-

len boven kleine netwerken. Je kunt 

veel meer bereiken met een groter be-

reik. Ik adviseer daarom ook om het 

SAM netwerk stevig doch doordacht 

verder te laten groeien. Ik voer jaarlijks 

accountgesprekken om voeling te hou-

den met mijn leden. Dat kost behoorlijk 

veel energie. Ad, je weet zelf nu al dat 

je als netwerk een rode draad moet 

aanhouden, want ook jij kunt als SAM 

het niet ieder lid naar de zin maken. Met 

de groei geldt ook hier het adagium dat 

jij vaak gebruikt: ‘er is nog nooit een kok 

gevonden die naar alle monden kan 

koken.” Zo ook is het voor LIFT belang-

rijk om de doelstelling voor ogen te hou-

den en daar stevig aan vast te houden. 

Natuurlijk tracht je dan met de input van 

de leden je als netwerk te blijven ont-

wikkelen. Maar het is de uiteindelijke 

persoonlijke drive en inzet van mij als 

coördinator die deze ontwikkeling daad-

werkelijk mogelijk maakten. Volhouden 

en geloven in de kracht van het net-

werk. Zo werkt het en niet anders! 

Na 6 jaar komt er dadelijk een einde 

aan het tijdperk LIFT. Wat heb je van 

deze periode geleerd?  

“Tja Ad, wat moet ik hier nu op antwoor-

den? Ik heb zojuist al aangegeven dat 

ik me in deze functie eigenlijk senang 

voel. Maar ik ben nu dadelijk 6 jaar lang 

coördinator. Los van de leuke ontwikke-

lingen kom je dan ook op de dagelijks 

terugkomende aspecten. Bovendien is 

het goed als Vereniging LIFT, dat staat 

voor loopbaanontwikkeling ergo ‘het in 

beweging houden van medewerkers’, 

om na de maximale termijn waarvoor 

SAM 

“Een groot netwerk heeft 

voordelen boven kleinere 

netwerken omdat je meer 

kunt bereiken”, aldus Miriam 

van Drunen 

http://www.samzon.mobi/
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Visie van het SAM netwerk: Waar staan we voor? 

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

toekomst. 

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. 
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een coördinator aangesteld wordt 

ook nieuw bloed binnen te krijgen. 

Ik ben al ruim over de maximale 

termijn heen omwille van de be-

stuursverandering van vorig jaar. 

Het past bovendien bij mijn eigen 

carrière ontwikkeling om weer 

eens in de keuken van een ander 

te kijken, om deze term van de 

Week van de Mobiliteit
®
 maar eens 

te gebruiken.” 

Wat ga je doen en blijft je je wel 

inzetten in de netwerken in Zuid 

Nederland? 

“NATUURLIJK!!!”, zo komt het er 

met enthousiasme bij Miriam uit! 

“Het netwerken zit in mijn genen. Ik 

zou niet anders kunnen. Ik ben 

druk bezig om me te oriënteren en 

richt me vooral op een passende 

stap waarbij ik de leerelementen 

kan inzetten om me verder te ont-

wikkelen.” 

Natuurlijk neem je als coördina-

tor van LIFT q.q. ook deel aan 

het SAM netwerk. Het SAM net-

werk tracht zoveel mogelijk met 

andere netwerken te raderen, te 

schakelen om binnen de regio 

zoveel mogelijk belemmerende 

drempels te beslechten. Mogen 

de SAM leden op jouw assisten-

tie blijven vertrouwen als het 

gaat om de netwerkgedachte 

‘werken in zuid Nederland’? 

“Ad, iedereen binnen het SAM net-

werk weet zeker dat ik het SAM net-

werk een warm hart toe draag en ik 

vind het geweldig als ik het SAM 

netwerk mag blijven ondersteunen. 

Dat doe ik graag want ik zie dat SAM 

bruist van energie en de kracht heeft 

om een voor Brabant krachtig en 

belangrijk netwerk te worden. 

De ingezette lijn aan de hand van 

jullie visie is volgens mij precies wat 

deze belangrijke kennisregio nodig 

heeft: samenwerken bij de uitwisse-

ling van vacatures en kandidaten. 

Hoe hou je als Brainport regio kennis 

in de regio en hoe vergroot je de 

employability van je medewerkers? 

Door voldoende beweging te be-

werkstelligen. Daarom gun ik SAM 

ook alle successen in het pioniers-

werk, zowel als netwerk als in de 

producten en diensten die jullie neer-

zetten en ontwikkelen. De Loop-

baan4daagse is een prachtig eerste 

resultaat geweest en die ook een 

daadwerkelijk succes is geworden 

door jullie persoonlijke betrokken-

heid en inzet. Dat gaat jullie nu ook 

lukken met de regiopool en de work-

shops, daar ben ik absoluut zeker 

van. 

En wie weet, mag ik nog eens een 

workshop ‘netwerken’ voor jullie ver-

zorgen?!” 

Redactie, Ad Smets 

Miriam van Drunen , samen met Ad 

Smets goed voor een aardige net-

werkdekking in Zuid Nederland! 

 

Voor tips of vragen aan Miriam van 

Drunen, stuur een mail naar: 

miriam@samzon.mobi 

 

… nu richt ik me op het vervolgen van mijn carrière 
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mailto:miriam@samzon.mobi?subject=N.a.v.%20het%20interview%20in%20het%20SAM%20Bulletin
http://www.asapphotography.nl
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De meesten van ons houden 

van kunst, zoals poëzie, schil-

derkunst en muziek en ontwik-

kelde samenlevingen hebben 

hun grote kunstenaars hoog in 

het vaandel staan. Tijdens het 

‘scheppingsproces’ wordt de 

kunstenaar helemaal in beslag 

genomen door het werk, niet 

door de vruchten daarvan. Als 

men zijn werk goed doet, rijpen 

de vruchten vanzelf. Als men 

over de vruchten fantaseert in 

plaats van over het werk dat 

men zo goed mogelijk wil uit-

voeren, dan rijpen ze helemaal 

niet. 

Zo heeft iedereen de mogelijk-

heid om van zijn werk een 

kunstwerk te maken. “Beloof 

uzelf bij wat u ook doet, om de 

grote kunstenaar te zijn”, uit: 

‘Geen pillen, maar Plato’ 

“Als u werkt aan wat voor u 

ligt, het pad van de rede seri-

eus volgt, gedreven, kalm, 

zonder dat u zich door iets laat 

afleiden, maar uw goddelijke 

deel zuiver houdt, alsof u het 

ieder moment moet terugge-

ven; als u daaraan vasthoudt, 

en niets verwacht maar tevre-

den bent om overeenkomstig 

de natuur te leven, en niet dan 

heroïsche waarheden spreekt, 

dan zult u gelukkig zijn. En er 

is niemand die dat kan voorko-

men’. Zo leert ons Marcus Au-

relius.  

Maar nu even tijd voor…… 

onthaasten………. Even het 

werk naar de achtergrond, lek-

ker de warmte voelen die de 

zomer in pettto heeft. Een kor-

te periode van gelukkige ge-

dachten, andere gedachten, 

over stilte en geduld, gedach-

ten over geliefden, over gezin 

en kinderen, over dro-

men…………. tijd voor vakan-

tie en niets hoeven………….  

Ik heb nog een paar mooie 

uitspraken ontdekt die deze 

gedachten prachtig uitdrukken: 

‘Nergens heb ik meer rust ge-

vonden dan in bossen en in 

boeken’- Thomas A.Kempis. 

‘Waar rust en bezinning is, 

daar is geen bezorgdheid en 

geen ronddwalen’- Franciscus 

van Assissi. 

‘Belangrijke zaken zijn zelden 

dringend en dringende zaken 

zijn zelden belangrijk; een Chi-

nees gezegde.  

‘Als je je gehaast voelt, maak 

dan een omweg’- bekende 

Oosterse wijsheid. 

‘Het voornaamste is dat je het 

voornaamste het voornaamste 

laat blijven’- Stephen Covey 

En dan is het zomervakantie!!En dan is het zomervakantie!!En dan is het zomervakantie!!   

SAM netwerkSAM netwerk 

 

Bronnen: 

Geen pillen, maar Plato’ – Lou Marinoff; 

www.zinmail.nl 

www.dagelijksegedachte.net  
Annemarie Kastelijn 

T.: 040 - 237 237 0 

GSM.: 06 - 16 37 11 29 

info@kastelijnloopbaanadvies.eu 

www.kastelijnloopbaanadvies.eu  

Ik wil graag mijn editorial eindi-

gen met een persoonlijke zo-

mertip: 

“glimlach in jezelf, doe dit enke-

le minuten per dag en geniet 

van de lach op je gezicht.” 

Een hele fijne zomer ! 

Hartelijke groet, 

Annemarie Kastelijn 

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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Mariëlle Janssen werkte tot 1 

januari 2012 bij UWV in Eind-

hoven, eerst als communica-

tieadviseur en later als pro-

jectleider en projectmedewer-

ker voor het Loopbaancen-

trum. Mariëlle zoekt een baan 

waarin ze haar talenten kan 

inzetten voor haar passies.  

‘Nadat ik in 2009 binnen UWV 

boventallig werd, kwam ik te-

recht bij het interne Loopbaan-

centrum Eindhoven, waar des-

tijds manager Peter Aben de 

scepter zwaaide. Peter gaf me 

de tijd en ruimte om me te ont-

wikkelen in mijn loopbaanzoek-

tocht. Zo kwam het dat ik pro-

jectleider werd van de UWV 

deelname aan de Week van de 

Mobiliteit® 2010 en in 2011 

stonden we samen met SAM en 

PSW aan de wieg van de Loop-

baan4daagse. Samen met Ad 

en Sjaak van SAM, PSW, de 

collega’s van UWV én de SAM-

leden hebben we een mooi pro-

ject neergezet. Ik hou erg van 

projecten waarin je het wiel nog 

moet uitvinden. Wat is de doel-

stelling, wat willen de verschil-

lende partijen en hoe gaan we 

dat realiseren? Met die vragen 

houd ik me dan bezig. 

Op 1 januari 2012 was de koek 

bij UWV echt op. Ik zat vervol-

gens bijna 3 maanden echt werk

-loos thuis en eerlijk gezegd… 

dat viel tegen! Ik moest iets 

dóen. En toen kwam het bericht-

je van Ad over de vacature van 

projectleider bij het Wereldpavil-

joen. Ik kende de Stichting We-

reldpaviljoen en haar doelstelling 

vaag uit de regionale media. Al 

snel werd duidelijk dat het om 

een vrijwillige functie ging. Ik 

dacht: maakt me niet uit, ik wil 

aan het werk. Maar eerst nog 

een gesprek, er waren zelfs 

meerdere kandidaten. Na het 

gesprek reed ik zingend naar 

huis: het gesprek met de drie 

heren was erg goed gegaan, het 

klikte, ik had mezelf goed neer-

gezet én ze hadden al een goed 

woordje over me gehoord van 

Ad. En dat terwijl ik vooraf mijn 

bedenkingen had: Kan ik er vol-

doende uithalen, is het wel een 

functie die bij me past, ik bedoel, 

ik ga geen flyers uitdelen. Ik wil 

meedenken en meevormgeven 

en dat vervolgens uitvoeren. De 

uitkomst was positief: ze zoch-

ten een proactief iemand en lie-

ten veel ruimte voor initiatief. 

Maar bovenal: ik voelde vertrou-

wen. Hoewel ik de dag erna pas 

hoorde dat ze met mij verder 

wilden, wist ik het na het ge-

sprek al. Heerlijk, iets te doen, 

een uitdaging en weer collega’s 

hebben. Dankjewel Ad! 

Een stand op de Floriade: we 

hadden allemaal, ook de men-

sen vanuit de stichting Wereld-

paviljoen, geen idee van wat er 

op ons af zou komen. Honderd 

en één dingetjes moesten gere-

geld en gedaan worden. Vooral 

zaken waarop vooraf lastig te 

anticiperen was, en dat vind ik 

leuk: oplossingen bedenken, 

regelen, uitvoeren. Inmiddels 

doe ik zelf de planning en heb 

zowel via email als telefonisch 

contact met alle 80 vrijwilligers. 

Ik heb alle praktische informatie 

voor de vrijwilligers herzien en 

gebundeld en schrijf regelmatig 

een nieuwsbrief voor de vrijwil-

ligers. Daarnaast zorg ik samen 

met mijn collega Ellen voor aller-

lei randvoorwaarden: dat er kof-

fie is met een koekje, dat de 

schermpjes met de filmpjes het 

doen. Nu we bijna halverwege 

zijn gaan we evalueren en na de 

zomervakantie richt ik me op het 

maken van een database over 

alle vrijwilligers. Zij vormen na-

melijk ons menselijk kapitaal 

richting het in 2013  te realiseren 

Wereldpaviljoen in Steyl.  

Ik ervaar het nog steeds iedere 

dag als een geweldige kans om 

dit te mogen doen. Ik ben aan 

Zomerblog: werkervaringsplaatsZomerblog: werkervaringsplaats  

SAM netwerkSAM netwerk 

 

het werk in een functie die bij me 

past en waarin ik nog steeds kan 

groeien en leren. Het is absoluut 

geen tijdverdrijf. Mijn werkplek en 

de context waarin ik werk is hele-

maal anders dan destijds bij 

UWV. Leuk om te ervaren hoe 

anderen dus ook anders met 

bepaalde zaken omgaan. Ik ont-

moet vaak nieuwe mensen die 

me enerzijds inspireren door hun 

eigen verhaal en drive en ander-

zijds mogelijk ooit dé link gaan 

vormen naar een nieuwe baan. Ik 

kan mezelf in de kijker zetten bij 

de hoge heren (helaas geen da-

mes) van het bestuur van de 

Stichting. Ik lever een bijdrage 

aan een goed en positief doel en 

dat voelt heel fijn. Ik krijg op deze 

manier geen gat in mijn cv. Ik 

krijg complimenten over mijn 

werk en blijf daardoor een posi-

tief beeld van mezelf houden 

richting werk. Ik denk dat veel 

werklozen en boventalligen wel-

eens zich afvragen wat ze nog 

kunnen toevoegen. Ik doe iedere 

dag wel weer iets wat nieuw voor 

me is. Ik ervaar wat ik leuk vind 

en wat niet. En telkens probeer ik 

Mariëlle Janssen: communicatie adviseur / projectleider 

http://www.samzon.mobi/
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me bewust te worden van wat ik 

er van vind en hoe ik me er bij 

voel: vind ik dit leuk? Krijg ik er 

energie van? Of: doe ik het lie-

ver niet, kost het me energie? 

Door telkens antwoord te geven 

op deze vragen ontdek ik waar 

ik goed in ben en wat me minder 

ligt. Zo dacht ik bijvoorbeeld: ik 

heb ervaring met jeugdwerk, wil 

graag een boodschap overbren-

gen, dus kan ik mogelijk als edu-

catief medewerker met doel-

groepen in de stand aan de slag. 

Nu ik samenwerk met iemand uit 

het onderwijs merk ik hoe goed 

zij er in is en ik minder goed. Dat 

is op zich niet erg, maar ik merk-

te ook: ik wíl het niet alleen. Ik 

wil regelen en op de achtergrond 

me dingen afvragen en acties 

bedenken en organiseren dat 

het gebeurt. Ik hoef het niet zo 

nodig allemaal uit te voeren.  

Ik had verwacht om ook volop te 

kunnen netwerken op de Floria-

de met andere partijen of met de 

Floriade organisatie zelf. Maar 

daarvoor is nog nauwelijks gele-

genheid geweest. Contact met 

hen hebben we namelijk niet of 

nauwelijks. Na de zomervakan-

tie ‘veeg’ ik al mijn acties voor 

het Wereldpaviljoen bij elkaar en 

ga dan de boer op om actief te 

netwerken. Het is er nu gewoon 

nog niet van gekomen!  

In het bestuur van de stichting 

Wereldpaviljoen zitten mensen 

met verschillende achtergronden 

en ieder hun eigen netwerk. Al-

lemaal mensen die hun sporen 

al hebben verdiend, veelal als 

directeur of lid van de raad van 

bestuur van bijvoorbeeld van 

o.m. een projectontwikkelbu-

reau, een groot nederlands tele-

combedrijf, een middelbare 

school, een groot regionaal ver-

voersbedrijf, een basisschool, 

een grote scholengroep in de 

regio. Ik heb nu de kans om te 

laten zien wat ik kan. Ik mag op 

dit podium staan en mezelf pre-

senteren. Op dit moment horen 

de leden van het bestuur nog 

over wat ik doe, na de zomerva-

kantie wil ik een volgende stap 

zetten en wil ik hen laten zien 

wat ik doe en wil ik mezelf pre-

senteren in hun bestuursverga-

dering en een netwerkgesprek 

met ieder van hen eruit slepen. 

Natuurlijk vind ik dit heel span-

nend, en er zijn momenten dat ik 

twijfel aan mijn eigen kunnen en: 

“wat moeten ze dan wel niet 

denken?” Maar aan de andere 

kant: een groter bereik dan dit, ik 

zou niet weten waar ik dat zou 

kunnen vinden. Belangrijk voor 

mij nu is dat ik mijn middelen op 

orde krijg: LinkedIn, mijn cv, een 

presentatie die prikkelt en aan-

spreekt.  

Dankzij SAM heb ik deze plek 

gevonden, en ik geloof dat er 

nog veel meer plekken te vinden 

zijn binnen het netwerk, waar je 

kunt snuffelen en nieuwe erva-

ringen kunt opdoen. Ik denk dat 

iedereen wel weer een andere 

Hoe het SAM netwerk kan helpen!Hoe het SAM netwerk kan helpen!  

SAM netwerkSAM netwerk 

 

loopbaanvraag heeft, maar ik 

geloof dat je vervolgens een 

kans moet grijpen om antwoor-

den te krijgen en vooral te erva-

ren. Begin gewoon ergens en zie 

waar je schip strandt. Vanuit je 

oude vertrouwde plek zie je wel-

licht de wereld al jaren door de-

zelfde bril. Zet eens een andere 

bril op en kijk wat er gebeurt. En 

laat het gewoon gebeuren. Je 

leert er altijd iets van. Wat heb je 

te verliezen? Mijn dank is nog 

altijd groot als het gaat om het 

loopbaancentrum van UWV en 

haar toenmalige manager, Peter 

Aben. Peter begreep dat ik ruim-

te nodig had om te ervaren en 

had er altijd vertrouwen in dat ik 

uiteindelijk mijn weg wel zou vin-

den. Ik gun alle medewerkers 

zo’n vertrouwen! Neem de ruimte 

die je geboden wordt, zeker nu 

het vanuit de veilige schoot van 

je werkgever kan. Je kunt alleen 

maar winnen. 

Mariëlle Janssen 

Mariëlle Janssen 

probeert de ko-

mende maanden 

een blog bij te 

houden over haar  

periode dat ze 

werkervaring 

opdoet bij het 

Wereldpaviljoen 

op de Floriade. 

Haar blog zal ook 

opgenomen wor-

den op de SAM 

website. 

Mariëlle vindt het 

erg belangrijk dat 

anderen leren 

van haar beslis-

sing om eens in 

de keuken van 

een ander te 

kijken. “Je leert 

ervan” 

http://www.samzon.mobi/
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LEES DE SAM NIEUWSFLITSEN 

OP ONZE WEBSITE, KLIK HIER 

www.samzon.mobi 

SAM informatie 

1347 lezers 

SAM netwerkSAM netwerk 

Ondanks het feit dat de zon het laat afweten, is het 

zomer en kijken de meesten uit naar hun vakantie. 

Een deel van werkend Nederland is al op vakantie. 

Bij het verzenden van mails krijgen we al regelmatig 

een automatisch antwoord “ik ben tot 27 juli niet be-

reikbaar; de mails worden niet gelezen”. Echter de 

grote uittocht moet nog komen. 

Voor velen betekent de vakantie een periode van 

afschakelen. Even geen vergaderingen, telefoontjes 

en mailterreur. Los van dagelijkse beslommeringen 

van het werk. Voor de één betekent dat een zonva-

kantie met strand, een goed boek, lekker eten en 

drinken. De ander gaat de Alpe ‘d Huzes met de ra-

cefiets trotseren of maakt een culturele trip naar een 

Aziatisch land. Afschakelen betekent echter niet dat 

het werk af is, de problemen zijn opgelost, er geen 

taken op je liggen te wachten, de reorganisatie is 

afgerond en alle mobiliteitskandidaten een andere 

plek hebben gevonden. Juist de vakantie zou benut 

kunnen worden als een periode van reflectie. Daar 

hebben we door de waan van alle dag geen tijd voor 

en tijdens de vakantie hebben we daar eigenlijk geen 

zin in, want we willen het werk ver achter ons laten. 

Jammer, want die reflectie hebben we wel nodig. 

Vind ik dit werk nog wel leuk? Heb ik het hier naar 

m’n zin? Pas ik wel in deze (re)organisatie? En voor 

mobiliteitskandidaten: heb ik wel m’n best gedaan 

om iets anders te vinden of heb ik maar een beetje 

achterover gehangen en afgewacht wat op m’n pad 

komt?  

Eigenlijk zou je tijdens de zomervakantie een mini-

zoekprofiel moeten maken: wie ben ik, wat kan ik, 

AFSCHAKELEN & DOORSCHAKELENAFSCHAKELEN & DOORSCHAKELEN  
 

De 2de editie van de Loop-

baan4daagse is verschoven 

van het najaar 2012 naar het 

voorjaar 2013. Uit vele reac-

ties van SAM leden bleek dat 

het voorjaar van 2013 een 

beter moment is. Ook bleek 

uit de reacties dat een jaar-

lijks evenement een te grote 

aanslag is op de professio-

nals van de deelnemende 

organisaties. 

De 2de editie van de Loop-

baan4daagse vindt plaats 

in de week van 22 april 

2013. 

Er zijn informatiesessies, 

klik hier voor meer informatie 

en onderzoek of de L4D ook 

past bij jouw organisatie. 

ZOMER WORKSHOPZOMER WORKSHOP  
  

Zoekprofiel op creatieve basisZoekprofiel op creatieve basis  

19 juli, klik 19 juli, klik hierhier  voor infovoor info  

  

  
SAM netwerkbijeenkomstenSAM netwerkbijeenkomsten  

in 2012 

24 september 

26 november 

wat wil ik. Een soort zomerprofiel! Lekker een paar uurtjes 

je terugtrekken met een schrijfblok of iPad om een aantal 

dingen op een rijtje te zetten. In plaats van goede voorne-

mens tijdens de jaarwisseling, maak je nu een lijstje met 

zaken die voor je werk belangrijk zijn. Ga ik na de zomer 

op dezelfde voet door of ga ik me anders inzetten? Wat wil 

ik nu eigenlijk en vaak nog belangrijker: wat wil ik per se 

niet? Maak het voor jezelf inzichtelijk en verbind daar ook 

acties aan. Een actielijstje waar je na de vakantie fijn en 

bewust mee aan de slag gaat. 

We mogen best even afschakelen, maar 

moeten daarna ook weer doorschakelen. 

Ik wens iedereen een mooie zomer, een 

fijne vakantie en een goed zomerprofiel toe! 

Sjaak Verweij 

Sjaak.verweij@samzon.mobi 

P.S. Goede zomer workshop! 

http://www.samzon.mobi/nieuwsarchief_samenwerkenaanmobiliteit.htm
http://www.samzon.mobi
http://www.loopbaan4daagse.nl/
http://www.loopbaan4daagse.nl
http://www.samzon.mobi/SAMbrochure_creatiefzoekprofiel.pdf
mailto:sjaak.verweij@samzon.mobi?subject=n.a.v.%20het%20artikel%20in%20het%20SAM%20Bulletin
http://www.interino.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 netwerk-

bijeenkomst vindt plaats op 24 

september. 

Denk aan de kandidaten want 

dat overleg start om 09:00 uur 

vanwege de speciale match die 

we houden. 

Alle data van de reguliere SAM 

bijeenkomsten in 2012 staan 

vermeld op de website, onder 

SAM Agenda. 

Redactiecommissie 
 

Mr Ad H.L.S. Smets 

Annemarie Kastelijn 

Sjaak Verweij 

SAM netwerkSAM netwerk 

wikkeling met diverse SAM leden individueel besproken en heb-
ben we via de publicaties in het SAM Bulletin de ontwikkelingen 
bekend gemaakt. Tijdens de SAM bijeenkomsten natuurlijk weer 
nieuwe input verkrijgend om de ontwikkelingen bij te stellen dan 
wel aan te scherpen. Netwerken is net een Echternachter proces-
sie: 3 stappen vooruit en 2 stappen terug. Soms wil ik te veel en 
loop ik te hard van stapel terwijl de SAM leden er nog aan toe zijn, 
en soms merk ik dat de SAM leden ‘rijp’ zijn om bepaalde ontwik-
kelingen door te zetten. Zo voelde ik dat een tweede editie van de 
Loopbaan4daagse in 2012 te veel druk veroorzaakte op de pro-
gramma’s bij de SAM leden (daarom ook verschoven naar het 
voorjaar van 2013) en anderszins bespeurden Sjaak en ik dat de 
SAM leden zo snel mogelijk wilden starten met de SAM Regio-
pool. Daarmee doelend op de professionalisering van de vacature

- en kandidatenmail die we 2 jaar lang als extra service hebben 
vormgegeven zonder onderliggend systeem. Daar moesten we 
gevolg aan geven, dat was wat men wilde, dus hebben we samen 
met RegioEffect er de schouders onder gezet en zijn we van start 
gegaan op basis van het Otys programma dat RegioEffect ons ter 
beschikking stelt. 

De volgende zomermaanden wil ik wederom een periode van be-
zinning inpassen om richting te krijgen. Want de groei die het SAM 
netwerk heeft doorgemaakt - ook mede door de fantastische eer-
ste editie van de Loopbaan4daagse - maakt het nodig om de groei 
goed doordacht te laten plaatsvinden. In de komende weken ont-
wikkelen we een eerste plan van aanpak over hoe we vanaf okto-
ber kunnen starten met accountgesprekken en welke groeiscena-
rio’s we geschikt vinden voor het SAM netwerk. Wij zijn bijzonder 
blij dat het Hoofd P&O van de Kamer van Koophandel, Astrid 
Geers, ons hierbij gaat helpen. Zodra het plan van aanpak nader 
is uitgewerkt is, informeren we de SAM leden. 

Heerlijk, ik heb er zin in! Gebruik makend van de input die we van 
iedereen hebben gehad ga ik in de komende periode rustig na-
denken en een vervolgplan schrijven zodat we vanaf september 
weer lekker vooruit kunnen. Verrijkt te zijn met nieuwe innerlijke 
energie en hopelijk ook wat vitamine ‘V’. 

Ik spreek iedere week veel mensen en veel mensen be-
naderen mij om eens met mij van gedachten te wisselen. 
Ik geniet van deze interacties. Je leert er zoveel van en 
bovendien vind ik het geweldig interessant om de eigen 
verhalen van mensen aan te horen, hoe ze aankijken 
tegen hun werksituatie, wat hen verdrietig maakt, hoe 
geremd ze zijn in de relatie met hun leidinggevende of dat 
ze zó graag een andere stap in hun carrière willen maken 
maar nog geen andere passende baan kunnen vinden. 
Hen op weg te helpen en een bijdrage te mogen leveren 
aan hun (zoek)richting geeft mij energie. Ik voel me hele-
maal in mijn nopjes als ik een vergadering mag leiden 
zoals de SAM netwerkbijeenkomsten. Heerlijk om dan 
met een groep mensen een discussie te ontwikkelen 
waarbij kennis en ervaringen geopenbaard worden. De 
interacties tijdens zo’n overleg zijn kostbare momenten. 
Iedereen neemt eruit mee om ervan te leren. Ook ik luis-
ter naar de geluiden uit de vergadering en onderzoek wat 
ik ermee kan doen. 

Bezinning nodig om Bezinning nodig om Bezinning nodig om 

nieuwe richting te krijgennieuwe richting te krijgennieuwe richting te krijgen, door Ad Smets , door Ad Smets , door Ad Smets 

(voorzitter SAM netwerk)(voorzitter SAM netwerk)(voorzitter SAM netwerk)   

SAM netwerkSAM netwerk 
 

Volg hier de nieuwsflitsen van het SAM netwerk 

Zo heb ik tijdens de zomer-
maanden van 2011 een prach-
tig visieplan ontwikkeld rond-
om het SAM netwerk. Welis-
waar werden de maanden 
april tot november gekenmerkt 
als een zeer hectische periode 
waarin we dagelijks overleg 
voerden inzake de eerste edi-
tie van de Loopbaan4daagse. 
De zomer is eigenlijk aan ons 
(Sjaak en mij) helemaal voorbij 
gegaan. Niettemin heb ik tij-
dens de avonduren wel tijd 
kans gezien om een visieplan 
te schrijven waarin ik mijn 
gedachten heb laten gaan 
over de ontwikkelingen van 
het SAM netwerk. Daarbij 
dankbaar gebruikmakende 
van de input van vele anderen 
die het SAM een warm hart 
toedragen. De start van verde-
re groei is gemaakt en aan de 
uitwerking zijn we volop bezig. 
Denk aan workshops, een 
redactiecommissie en een 
raad van inspiratie.  

In de maanden daarna hebben 
wij stapje voor stapje de ont-

mailto:redactie@samzon.mobi
http://www.samzon.mobi/index_bestanden/SAM_Agenda.htm
http://www.samzon.mobi/
http://www.samzon.mobi/nieuwsarchief_samenwerkenaanmobiliteit.htm

