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Zelfstandig ondernemen 

is voor steeds meer 

mensen een logische 

stap in hun loopbaan 

om de eigen ambitie 

waar te maken en geld 

te verdienen. Het is 

daarmee een volwaardig 

alternatief voor werken 

in loondienstverband. 

Ondernemen zit in de 

persoon, het zelfstandi-

ge kun je leren.  

Vanuit de visie dat men-

sen kunnen groeien naar 

zelfstandig ondernemer-

schap zou idealiter iedere 

loopbaankandidaat gewe-

zen moeten worden op 

deze mogelijkheid en de 

kans aangrijpen om voor 

zichzelf deze stap in haar/

zijn loopbaan te onder-

zoeken. Maar gebeurt dat 

daadwerkelijk?  

De praktijk wijst uit dat het 

ondernemerschap nog 

weinig op het actielijstje 

staat van de HR professi-

onal die kandidaten bege-

leidt naar een nieuwe uit-

daging. Uiteraard, wan-

neer de kandidaat zelf 

met ideeën rondloopt, 

maar dan is de kandidaat 

de HR professional vaak 

al een stapje voor. Pro-

fessionals - die veelal zelf 

jaren in loondienst zijn - 

hebben begrijpelijk relatief 

weinig kennis van de ins 

en outs van het onderne-

merschap. Bovendien kan 

men zich afvragen: “kan 

ik in de huidige economi-

sche situatie een kandi-

daat het zelfstandig on-

dernemen wel aanraden? 

Heel begrijpelijk en toch 

zou het raadzaam zijn om 

dit onderwerp helder op 

de agenda te zetten bij 

iedere kandidaat. Ons 

inziens zou het zelfs een 

‘verplicht’ onderdeel moe-

ten worden van ieder be-

geleidingstraject, zodat 

iedere kandidaat dit alter-

natief voor zichzelf onder-

zocht heeft. Dan kan de 

kandidaat zichzelf en de 

professional nooit verwij-

ten dat deze mogelijke 

nieuwe uitdaging niet on-

derzocht is. 

Rond het onderwerp 

‘Ondernemerschap’ orga-

niseert SAM in samen-

werking met het IMK 

(Instituut voor het Midden- 

en Kleinbedrijf) een aan-

tal workshops. Ten eer-

ste een workshop voor 

HR professionals. 

Tijdens deze workshop zal 

met name worden ingegaan 

op de rol als professional. 

De professional krijgt hand-

vaten aangereikt om het 

ondernemerschap op de 

agenda te zetten. Tevens 

wordt aandacht besteed 

aan diverse aspecten van 

het ondernemerschap, zo-

dat de professional zelf 

meer inzicht krijgt wat het 

zelfstandig ondernemen 

voor een kandidaat kan be-

tekenen. Ter afsluiting zal 

worden toegelicht welke 

mogelijkheden er voor kan-

didaten bestaan om in hun 

zoektocht naar een nieuwe 

uitdaging ook het onderne-

merschap te onderzoeken 

en uit te werken 

(voorlichtingen, workshops 

en individuele/maatwerk 

trajecten). Deze workshop 

voor professionals is gratis 

voor SAM leden (€ 75,-  

voor niet SAM leden) en 

vindt plaats op 20 septem-

ber. Klik hier voor de uitge-
breide informatie.  

In oktober zal vervolgens 

voor medewerkers / loop-
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baankandidaten een work-

shop plaatsvinden die bestaat uit 
twee stappen: 

1) een informatieve bijeenkomst 

waarbij wordt ingegaan op de 

nadere uitwerking van de uitda-

ging van het ondernemerschap 

en er wordt tevens stilgestaan 

bij de consequenties van het 

starten van een eigen onderne-

ming. 

2) Een workshop waarin verder 

wordt onderzocht of de compe-

tenties van de kandidaat aan-

sluiten bij die van een onderne-

mer. Zit het ondernemen 

(potentieel) in me en wat kan ik 

leren? Hoe start ik met een on-

dernemingsplan? Op al deze 

vragen krijgt de deelnemer ant-

woorden tijdens deze workshop. 

Ook ondernemers die nog niet 

zo lang geleden de overstap 

hebben gemaakt, delen hun 

ervaringen met de deelnemers. 

Kortom: de kandidaat krijgt de 

kans om de onderzoeken of 

hiermee de eigen ambitie waar-

gemaakt kan worden. 

Klik hier voor uitgebreide informatie 
over deze workshop voor kandida-

ten. 

Voor contact over deze nieuwe 

SAM workshops, mail naar Sjaak 

Verweij, klik hier. 

Wat kan een HR professional zelf 

al doen? 

Los van bovenstaande workshops 

kan de professional ook binnen de 

eigen organisatie op zoek gaan 

naar aanvullende informatie: Welke 

mogelijkheden biedt het sociale 

plan nu al? Wat kunnen we als or-

ganisatie doen om kandidaten te 

stimuleren? Zijn er ook alternatieve 

– lees ‘creatieve’ – mogelijkheden? 

Kan een kandidaat tijdelijk parttime 

ondernemer worden en deels in 

dienst blijven? En wanneer het uit-

eindelijk toch niet lukt, bestaat er 

een terugkeergarantie? Zal een 

ontslagvergoeding als ‘startkapitaal’ 

kunnen dienen en daarmee de kan-

didaat over de drempel helpen? 

Met al deze informatie ben je als 

professional beter uitgerust om 

met een kandidaat het zelfstandig 

ondernemen als volwaardig alter-

natief voor werken in loondienst-

verband te bespreken. Wil je deze 

informatie met anderen delen, 

schrijf een artikel voor het SAM 

Bulletin. Kandidaten die daadwer-

kelijk starten, kunnen tevens via 

mij begeleiding krijgen op admini-

stratief / financieel terrein. 

Succes ermee! 

Sjaak Verweij, SAM organisatie 

Voor contact, klik hier 

vraag: Waar doe ik het voor? Is er 

straks wel iets veranderd of verbe-

terd? 

Het Wereldpaviljoen (Floriade) 

heeft 2 doelen: 1) mensen een heel 

klein beetje bewuster maken van de 

milleniumdoelen en dan met name 

het belang van fair trade 2) iedereen 

enthousiasmeren voor het Wereldpa-

viljoen dat in de zomer van 2013 in 

Steijl gaat openen: een centrum voor 

mondiale bewustwording en wereld-

burgerschap en daarin een inleefate-

lier waarin kinderen zich letterlijk met 

alle zintuigen kunnen inleven in het 

leven van leeftijdsgenootjes in Nica-

ragua. Mooie doelen. Ik lever er 

graag mijn bijdrage aan. Is er dan 

iets veranderd in de wereld? Mis-

schien, ik heb dan in ieder geval iets 

gedaan! Ik heb niet stilgezeten. Was 

nuttig bezig, heb mijn blik verruimd, 

mijn netwerk vergroot, gewerkt aan 

mijn zelfkennis en mijn vaardighe-

den. De volgende keer schrijf ik over 

de focus die ik ga toepassen. Lees 

mijn volledige zomerblog, klik hier. 

Sjaak Verweij is ook 

zelfstandig onderne-

mer. Hij heeft zich 

toegespitst in financi-

ële administratie en / 

salarisadministratie. Hij 

was 23 lang directeur 

HRM van multinatio-

nals, zoals Merck en 

Imperial Tobacco (Van 

Nelle). Nu eigenaar 

van INTERINO group 

VOF.  

Ik werk nu een paar maanden bij het 

Wereldpaviljoen op de Floriade. In de 

weken dat ik op vakantie was heb ik een 

moment van reflectie doorgemaakt. 

Waar doe ik het voor? Waarom maak ik me 

druk? Dat deed ik jarenlang als medewerker 

bij het UWV. Ik leverde een bijdrage om het 

UWV klantvriendelijker te maken. Nu ik zelf 

werkloos ben, merk ik dat door de bezuini-

gingen er geen tijd en ruimte is voor maat-

werk, voor een gesprek met een werkloze 

zoals ik. Vraag je je toch af: “waar heb ik 

me toen toch zo druk om gemaakt?” Geloof-

de ik zelf in wat ik verkondigde als commu-

nicatieadviseur, of was het werk om het 

werk, discussie om de discussie, veel filoso-

feren, visie ontwikkelen, je hersens aan het 

werk? Maar terugkomend op de eerste 
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Tineke Jorissen-Wedzinga 

Toen ik op Facebook vertelde dat ik 

een interview had gehad met de ver-

taalster van de Millennium-trilogie 

van Stieg Larsson, vlogen de reac-

ties me om de oren. “Supergaaf, 

wauw, spannend, ik heb de boeken 

net uit!” Het was ook voor mij een 

belevenis om Tineke te interviewen, 

een vertaalster van internationale 

bestsellers! Naast boeken van Stieg 

Larsson, heeft ze veel detectives op 

haar naam staan, zoals ‘Hypnose’ 

van Lars Kepler en ‘Stille wateren’ 

van Viveca Sten. 

Hoe wordt iemand vertaalster en 

weet wereldbekende schrijvers aan 

zich te ‘binden’? Wat maakt dat je in 

deze nichemarkt zó succesvol kunt 

zijn? Reden om Zweedse taaldes-

kundige Tineke te interviewen en te 

onderzoeken wat we van haar kun-

nen leren. 

Tineke, wist je op het Atheneum al 

wat je later wilde worden? “Nee, niet 

zo zeer wat ik wilde worden, maar het 

moest wel iets zijn met de Zweedse 

taal. De liefde voor Scandinavië, in het 

bijzonder Zweden, werd mij met de 

paplepel ingegoten. Mijn vader is bio-

loog en had al een ‘band’ met dat land. 

Ik ben er in mijn jonge jaren vaak op 

vakantie geweest. De taal en het land 

25 jaar in hetzelfde vak en nog steeds met volle passie25 jaar in hetzelfde vak en nog steeds met volle passie25 jaar in hetzelfde vak en nog steeds met volle passie   
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spraken mij enorm aan. Uiteindelijk 

moest je ‘iets’ kiezen en voor mij was 

het duidelijk dat ik mijn hart moest vol-

gen, Scandinavische taal– en letterkun-

de met als hoofdvak Zweeds aan de 

Universiteit van Amsterdam. Ik heb nog 

even gedacht aan Duits om mijn kan-

sen op de arbeidsmarkt te vergroten, 

maar dat werd toch echt afgeraden 

omdat in die tijd de Duitse taal ‘uit’ was. 

Dan zou je echt alleen voor de klas 

komen te staan, iets wat ik niet wilde. Ik 

zag het niet zitten om voor een groep 

vervelende en ongeïnteresseerde pu-

bers te gaan staan. Ik heb wel heel 

bewust ‘Deens’ als bijvak gekozen om-

dat Denemarken toen al bij de Europe-

se Unie zat. Ik dacht toen dat het mijn 

kansen op de arbeidsmarkt zou kunnen 

vergroten.” 

Ikzelf heb iets met Italië en blijf het 

moeilijk vinden om aan te geven 

waarom dat land mij zó boeit. Hoe 

omschrijf jij jouw voorliefde voor 

Zweden? “Ik bezocht het land voor het 

eerst in 1974 en was meteen ver-

knocht. Het is een prachtig mooi land 

met een fantastische natuur. De men-

sen zijn open en vriendelijk en boven-

dien gaan er deuren open als je de taal 

spreekt.” 

Je keuze van toen, daar sta je dus 

nog steeds achter! “Ad, volledig! Ik 

herinner me wel nog dat een professor 

van de UvA het de studenten tegen- 

maakte. Hij zag het niet zitten dat we 

hadden gekozen voor ‘zijn’ taal, omdat 

we er niets mee konden! 30 jaar later 

ben ik hem nog eens tegengekomen en 

heeft hij die demotivatie jegens mij her-

roepen.” 

Dat hij nu een andere mening had, 

heeft vast en zeker te maken met 

jouw enorme drijfveer, of vergis ik 

me daarin? “Ik denk het niet. Ik heb in 

die 30 jaar niet stilgezeten. Ik heb een 

aardige lijst werken op mijn ‘naam’ 

staan en geniet een nette reputatie als 

het gaat om de kennis van de Zweedse 

taal. Dat heeft hij ingezien.” 

Je wilde iets met Zweeds doen maar 

je had niet meteen al de idee om 

‘vertaalster’ te worden, maar hoe 

word je nu vertaalster van boeken? 

“Ik wilde zeker niet alleen voor de klas 

staan, zoals ik al aangaf. Met Zweeds 

had dat ook niet gekund omdat die taal 

nergens wordt gedoceerd aan middel-

bare scholen in Nederland. Ik doceer 

heel graag en ook al heel lang bij de 

Volksuniversiteit Amsterdam. Dat zijn 

doorgaans mensen die heel bewust iets 

meer van deze taal willen afweten. 

Maar dat ik op mijn wijze het ‘vertaal- 

wereldje’ ben ingerold is via de UvA 

gekomen. Ik had er eigenlijk niet over 

nagedacht.” 

Hoe kom je dan aan zulke opdrach-

ten, wat maakt dat je je weet te on-

derscheiden van anderen? “Ik volgde 

de studie, maar wat ik ermee kon wist  

ik niet echt. Ik had zeker ambities en 

vertalen behoorde tot de mogelijkhe-

den. Zeker ook omdat ik toch echt op 

academisch niveau met de taal wilde 

bezig zijn.” 

“Je start met een opdracht en rolt dan 

in de volgende werkzaamheden. Voor 

mij blijft het een enorme uitdaging om 

een vertaling op die wijze te doen dat ik 

van de ene kant trouw blijf aan de bron-

tekst maar dat ik me daarnaast wel 

rekenschap geef dat men het in Neder-

land en België daadwerkelijk begrijpt en 

het verhaal zelf kan inkleuren binnen 

de eigen cultuur. Niet alleen dat de taal 

aansluit bij de taal die wij hier in het 

beschreven verhaal zouden bezigen, 

maar ook dat het inhoudelijk dezelfde 

kleurklank behoudt. Wij noemen dat in 

ons vak ‘localization’. Je mag er dus 

een eigen Schwung aan geven, door  

een bepaald woord of begrip te om-

schrijven, zodat de lezer de ‘couleur 

locale’ in het verhaal blijft terugzien. 

Want als je Zweeds klakkeloos zou 

vertalen dan mist een Nederlandstalige 

een belangrijk deel van het verhaal 

omdat hij de context niet begrijpt. Daar-

om moet je het ‘hertalen’.” 

“En zoals ik de studie destijds al ben 

ingegaan, vol overgave en nooit een 

college gemist, zo werk ik nu ook als 

©Swefoto  
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vertaler. Tijdens mijn studie ben 

ik actief gestart om het land Zweden 

goed te kennen, de cultuur, de mensen 

met hun gebruiken. Ik heb er toen ook 

al enige tijd doorgebracht. Vanaf die tijd 

bouw ik aan mijn netwerk in Zweden en 

onderhoud ik contacten met mensen 

die ik via Zweden heb leren kennen. 

Het is een ´must´ om een goed netwerk 

te hebben en een noodzaak om het 

goed te onderhouden.” 

“En door deze jarenlange investering, 

zowel in mijzelf (qua kennis) als mijn 

netwerk, werd ik gevraagd voor de ver-

taling van een nieuw boek, deel 1 van 

de Millennium-trilogie. Toen nog een 

onbekend boek. Dat doe je dan, en je 

groeit met de hype mee. En van het 

een komt het ander. Overigens door 

altijd te streven om goed werk af te 

leveren en onderscheidend van ande-

ren te zijn. En dat kan ik, want ik hou 

verschrikkelijk veel van mijn werk, het 

is mijn ware passie!” 

Dat spreekt me aan wat je zegt, de 

belangrijkheid van ´netwerken´, als 

manager van het SAM netwerk. “Ja, 

dat is ook heel belangrijk en wordt nog 

steeds door veel mensen onderschat. 

Ik ben helemaal happy in mijn werk 

omdat ik mijn werk als een persoonlijke 

ontwikkeling zie. Wil ik mijn werk goed 

kunnen blijven doen, dan moet ik me-

zelf blijven ontwikkelen. Permanente 

educatie door het bezoeken van con-

gressen die met Zweden te maken heb-

ben, door regelmatig in Zweden te ver-

toeven. Door te kijken en luisteren wat 

mensen er in de bus zeggen en doen, 

wat de gebruiken zijn aan een Zweedse 

koffietafel. Ik wil weten hoe het land 

politiek in elkaar steekt. Daarom zie ik 

netwerken ook als een onlosmakelijk 

deel van het werk. Ik ben in Nederland 

lid van alles wat met Zweden te maken 

te maken heeft, zoals de Zweedse Ka-

mer van Koophandel. Bovendien geldt 

bij het netwerken ook: `Je weet nooit 

hoe een koe een haas vangt.’” 

En je bent ook nog medewerker van 

IKEA, een van de leden van mijn 

SAM netwerk! “Inderdaad, ik ben al 22 

jaar bij IKEA parttime werkzaam! IKEA 

is een toonaangevende organisatie in 

haar branche, over de gehele wereld 

ruim bekend en is een Zweeds bedrijf. 

In die zin werk ik weliswaar binnen een 

grote multinational maar het Zweedse 

karakter binnen de organisatie blijft een 

belangrijk aspect. Daarom blijft IKEA 

voor mij als werkgever uitdagend. De 

Zweedse invloed blijkt ook uit de aan-

stelling van onze nieuwe Landenmana-

ger, een Zweedse. IKEA houdt vast 

aan haar eigen Zweedse cultuur. En 

aangezien ik mezelf echt zie als am-

bassadeur van het Zweedse ´erfgoed´ 

blijft de relatie met IKEA voor mij be-

langrijk, ook al is de voertaal Engels 

geworden!” 

En na al die tientallen jaren dit werk 

doen ben je nog niet toe aan iets 

anders? Voor iemand als ik die mee-

helpt om mensen in beweging te 

krijgen en houden ten behoeve van 

hun employability ergo vanuit het 

SAM netwerk bouwt aan een vitale 

regionale arbeidsmarkt, is dat een 

compleet ander uitgangspunt. Hoe 

zie jij dat? “Kijk Ad, ik werk weliswaar 

al lang als vertaalster maar zoek er 

steeds nieuwe uitdagingen bij. Laatst 

heb ik voor IKEA een training 

‘Swedishness’ verzorgd. Een nieuw 

eigen product waarbij ik aan nieuwe 

collega’s uitleg geef over het land, de 

mensen, ’s landsaard, de cultuur. Om 

mensen toch iets meer van de achter-

grond van Zweden mee te geven. Ik 

doe dat vanuit passie. Heerlijk om mijn 

kennis op die wijze weer over te dra-

gen. Denk ook aan de vele lezingen die 

ik geef, de cursussen die ik verzorg en 

de workshops die ik ontwikkel. Iedere 

keer voor een andere doelgroep en dus 

maatwerk mogen leveren. Dat levert mij 

persoonlijk veel energie op. Dan kom ik 

thuis en merk dat ik het heerlijk vind om 

nog andere dingen te doen, of nog rus-

tig een paar uur te gaan vertalen! Zo-

lang ik op deze wijze merk dat ik mijn 

enthousiasme kan overbrengen, dan zit 

ik goed.” 

En nieuwe uitdagingen? Zelf een 

boek schrijven? “Nee, ik heb de fanta-

sie niet noch de ambitie. Wat ik mij wel 

heb voorgenomen en ook ga doen is 

een Sabbatical van 3 maanden inlas-

sen. Samen met mijn man ga ik een 

lekker lange periode naar Zweden. We-

derom om nog beter de cultuur te be-

grijpen. In het bijzonder willen we de 

lokale gebruiken bestuderen. Wat eet 

men waar en waarom? Welke padden-

stoelen en bessen vind je waar? 

Om eens rustig elanden en rendieren te 

spotten in hun natuurlijke habitat. Te 

leren hoe men typisch Zweedse ge-

rechten bereidt. Even weer een periode 

van ‘back to basic’. 

Natuurlijk evolueert men in Zweden net 

zoals in Nederland. En ik wil weer eens 

goed aan de veranderingen proeven 

zodat ik die ervaringen kan meenemen 

in mijn werk.” 

“Op die wijze ‘promoveer’ ik mij verder 

als Zweedse taaldeskundige en dat is 

iets wat ik mijn ‘roeping’ noem.” 

Redactie, Ad Smets 

Vertaalster van bestsellers zoals de ‘Millennium-trilogie’ 

 

Drs Tineke Jorissen-Wedzinga 

tel.: 020 - 61 69 489 

e-mail: info@sveatrans.nl 
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Zoals in een eerder SAM bulletin 

genoemd, onderschrijf ik onder-

staande zienswijze: “de wijze 

waarop mensen omgaan met 

zichzelf en anderen wordt ge-

vormd en gekleurd gedurende 

een mensenleven.” "We zien de 

dingen niet zoals ze zijn, we zien 

ze zoals wij zijn" (Anaïs Nin). 

Als loopbaanprofessional werk ik 

vaak aan het verruimen van het 

bewustzijn hierover. In het SAM 

Bulletin van 16 april (pag. 2/3) (klik 

hier) deelde ik een kijk op een hier-

aan verwant thema ‘Persoonlijke 

Integriteit en omgaan met ande-

ren’. In het bijzonder hoe eerlijk-

heid hierbij een rol speelt en dat je 

moedig genoeg moet zijn om de 

angsten onder ogen te zien. Ik 

concludeerde dat angst een 

OVERTUIGING is dat we niet bij 

machte zijn om goed met iets om 

te gaan. En die overtuiging gaat 

juist vooraf aan alle bewijzen die 

we vergaren om de hardvochtige 

oordelen die je over anderen velt, 

te overtuigen van ons onvermogen.  

Daarom heb ik in dit SAM bulletin 

over het thema ‘Overtuigingen 

Managen’.  

Overtuigingen kunnen erg krachtig 

zijn. Overtuigingen hebben meer 

invloed op iemands succes of falen 

dan wat dan ook. Overtuigingen 

bepalen hoe je het leven ervaart. 

Ze kunnen behulpzaam zijn of erg 

belemmerend. Overtuigingen die je 

kunt onderzoeken en volgens je 

eigen inzichten kunt veranderen, 

zijn bruikbare hulpmiddelen bij 

genezing, presteren, motivatie en 

ontdekken. Maar onzichtbare of 

geïndoctrineerde overtuigingen, die 

het bewustzijn overheersen en als 

ontegenzeggelijk waar worden 

beschouwd, vormen de grondoor-

zaak van menselijk lijden. Ze kun-

nen enorm beperkend of zelfs zelf-

ondermijnend zijn. Kunnen mensen 

leren om hun overtuigingen te ma-

nagen? En zal dat managen van 

hun overtuigingen enig effect heb-

ben op hun werkelijkheid? 

Het antwoord op beide vragen is: 

“ja!” 

Dingen die we zeggen, kunnen op 

het ene bestaansniveau waar zijn 

en op een ander niveau niet. Din-

gen die we vanuit het ene per-

spectief als ‘waar’ beschouwen, 

kunnen vanuit een ander perspec-

tief ‘onwaar’ zijn. Weten welk refe-

rentiekader de waarnemer ge-

bruikt is derhalve van essentieel 

belang voor het evalueren van de 

waarheid van een waarneming. 

We kunnen het hebben over per-

soonlijke werkelijkheden, zintuiglij-

ke werkelijkheden of 

begripsmatige werkelijkheden, 

maar wanneer we het over een 

‘bestaansniveau’ hebben, praten 

we uiteindelijk over de uitkomst 

van onze overtuigingen. En die 

zijn de gekleurde lenzen die uit 

alles-wat-is datgene filteren wat 

wij willen ervaren. 

Overtuigingen managen betekent 

dus het verband onderzoeken 

tussen je overtuigingen en je erva-

ringen. We kennen onze overtui-

gingen niet altijd, of we ervaren 

niet altijd wat we zeggen te gelo-

ven. En dat kan het probleem zijn 

bij positief denken. Je kunt op elke 

spiegel in je huis briefjes plakken 

met: "Ik ben blij mezelf te zijn" en 

dat een half uur lang opdreunen 

vóór elke maaltijd, maar het uitein-

delijk toch niet zo ervaren. De 

reden waarom het niet tot een 

echte ervaring leidt, is misschien 

dat je feitelijk iets anders ervaart. 

Misschien denk je in de basis va-

ker: "niets maakt me echt geluk-

kig". Dat is de echte onderliggen-

de overtuiging. Denk eens na over 

de vraag: "Worden mijn overtuigin-

gen gevormd door mijn ervarin-

gen, of ervaar ik datgene waarvan 

ik overtuigd ben?" Worden je erva-

Overtuigingen managenOvertuigingen managenOvertuigingen managen   

SAM netwerkSAM netwerk 

Annemarie Kastelijn 

T.: 040 - 237 237 0 

GSM.: 06 - 16 37 11 29 

info@kastelijnloopbaanadvies.eu 

www.kastelijnloopbaanadvies.eu  

ringen beïnvloed door wat je ge-

looft? Het lijkt al te gemakkelijk. 

Kijk louter uit nieuwsgierigheid 

eens zorgvuldiger. Want het gelo-

ven in bepaalde zaken creëert nor-

men waaraan mensen hun erva-

ring afmeten. Ze geloven in be-

paalde morele waarden. Dit is 

goed en dat is slecht. En ja, soms 

veranderen morele waarden en is 

het mogelijk dat je van bepaalde 

zaken gaat genieten die je eerder 

niet leuk vond. Het lijkt erop, dat 

hoe jij het universum ervaart wel 

eens evenveel te maken zou kun-

nen hebben met wat je gelooft, hoe 

je het opvat, als met wat er werke-

lijk gebeurt. 

DOE OEFENING 1 (op pag. 7) 

Hoe kom ik erachter wat ik wer-

kelijk geloof?  

De gemakkelijkste manier is om de 

weg terug te volgen vanuit je erva-

ringen. Als jij je ongelukkig voelt, 

dan kun je er vrij zeker van zijn, dat 

je de overtuiging hebt dat je onge-

lukkig zult worden. De enige reden 

om voor verandering te kiezen is 

dat we, naarmate we meer levens-

ervaring krijgen, ook willen dat 

onze realiteit een betere afspiege-

ling wordt van onze nieuwe wijs-

heid. Ik denk dat we ons allemaal 

kunnen vinden in het idee, dat we 

van bepaalde problemen en ge-

beurtenissen in ons leven geleerd 

http://www.samzon.mobi/index_bestanden/SAM_TamTam16_samenwerkenaanmobiliteit.pdf
http://www.samzon.mobi/index_bestanden/SAM_TamTam16_samenwerkenaanmobiliteit.pdf
http://www.kastelijnloopbaanadvies.eu/
mailto:info@kastelijnloopbaanadvies.eu?subject=n.a.v.%20het%20SAM%20Bulletin
http://www.kastelijnloopbaanadvies.eu
http://www.samzon.mobi/
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hebben wat we moesten leren en dat er tijden zijn om verder te 

gaan. Naarmate het leven zich ontplooit, treedt er meer integratie op 

en raken overtuigingen minder vast omlijnd.  

Er bestaat een oud verhaal over een boer die een ontkiemende pompoen in 

een kruik stopt. Naarmate de pompoen verder groeit, vult hij de kruik steeds 

meer op, maar op een gegeven moment kan hij niet verder groeien. 

De kruik is de overtuigingsgrens van wat we kunnen ervaren. Als de 

kruik breekt expandeert onze realiteit. Hoe ontdek je een overtuiging 

waarvan je het bestaan nog niet realiseert? De eerste indruk die je 

van zo’n transparante overtuiging hebt, is dat ze absoluut waar is. Zo 

is het leven nu eenmaal. Zo ben ik gewoon. Hier is het bewijs! Maar 

dan gebeurt er iets grappigs. Je ontdekt dat het bewijs waardoor je 

die overtuiging erop nahoudt in feite geleverd wordt door die overtui-

ging zelf. Dan begint zich een patroon af te tekenen. Je persoonlijke 

werkelijkheid is een afspiegeling van wat je werkelijk gelooft. Dat 

hoeft niet altijd hetzelfde te zijn als wat je denkt te geloven. Wanneer 

een overtuiging transparant is, handel je vanuit die overtuiging zon-

der dat je het in de gaten hebt. Transparante overtuigingen helpen je 

bijna nooit en kunnen je juist vreselijk ondermijnen. De meeste heb 

je aangenomen op een moment dat je er even niet bij nadacht en 

doorgaans zijn ze zelfsaboterend. Transparante overtuigingen ont-

dek je door jezelf ertoe te zetten ze uit te spreken, waarna je wat 

afstand neemt en kijkt naar wat je zojuist hebt gezegd. Transparante 

overtuigingen zitten vaak verscholen achter de behoefte om gelijk te 

hebben. Vandaar dat het opsporen van transparante overtuigingen 

een zekere mate van kwetsbaarheid vereist. DOE OEFENING 2  

Oefeningen, die kunnen helpenOefeningen, die kunnen helpenOefeningen, die kunnen helpen   

SAM netwerkSAM netwerk 

OEFENING 1: Weet je dat zeker, of geloof je het alleen maar? 

Hoeveel invloed een overtuiging heeft op de werkelijkheid die je ervaart, hangt af van de mate van zekerheid die de overtuiging 
voor jou heeft. Iets zeker weten betekent, dat je de twijfels achter je gelaten hebt. 

Doel: De wisselende kracht van een overtuiging laten zien.  

Verwacht resultaat: Een voelbare ervaring van veranderende zekerheid. 

Instructie één: Verschuif je gevoel van zekerheid in stappen, van geloven naar zeker weten, bij het uitspreken van de 5 volgen-
de uitspraken: God bestaat. De mens moet vrij zijn. Ik ben aantrekkelijk. Ik kan beter. Ik beslis. 

Instructie twee: Verschuif je gevoel van zekerheid in stappen, van zeker weten naar geloven, bij het uitspreken van de volgende 
uitspraken: God bestaat. De mens moet vrij zijn. Ik ben aantrekkelijk. Ik kan beter. Ik beslis. 

Instructie drie: Neem de uitspraken nog eens door en beslis op een zekerheidsschaal van 1 (twijfel) tot 10 (weten) welke 
mate van zekerheid ze voor jou hebben. 

OEFENING 2: Transparante overtuiging 

Doel: Transparante overtuigingen ontdekken. 

Verwachte resultaten: inzichten, persoonlijke transformatie. 

Instructies: transparante overtuigingen ontdekken doe je met een metgezel of met een groep. De oefening kan vele malen wor-
den herhaald. 

Stap 1: De begeleider of groepsleider vraagt: "Wat zou je graag willen veranderen?" totdat er een situatie naar voren gebracht 
wordt.  

Stap 2: Als de situatie waar het om gaat nauwkeurig bepaald is, gaat de begeleider of groepsleider op zoek naar: • de overtuigin-
gen die deze situatie creëren. • de ervaringen die de overtuigingen versterken, d.w.z. die zekerheid verschaffen aan die overtui-
gingen door te vragen: 

(a) Wat voor overtuiging zou iemand kunnen hebben, die .... ervaart (de situatie)? 

(b) Hoe zou iemand bewijzen dat die overtuiging waar is? 

(c) Wat voor andere overtuiging zou iemand nog meer kunnen hebben, die .... ervaart (de situatie)? 

(d) Hoe zou iemand bewijzen dat die overtuiging waar is? 

(c) en (d) worden afwisselend herhaald totdat de cursist een realisatie heeft. 

Indeling van overtuigingssystemen  

Type één “In de jungle is het niet veilig” 

Doen een emotioneel beroep op angst, sympathie, wan-
trouwen of haat. Zijn er doelbewust op gericht om de ver-
mogens van de gelovigen om te observeren, onderscheid 
te maken of te redeneren, lam te leggen. 

Type twee “Zo is het leven.” 

Krijgen hun steun door in te haken op de behoeftes en 
onzekerheden van de mensen. Bevatten vaak stoïcijnse 
overtuigingen over het onvermijdelijke van lijden. Zijn 
meestal transparant (onzichtbaar) voor hun aanhangers. 

Type drie “Uit onderzoek is gebleken dat...” 

Zijn gebaseerd op feitelijke gegevens. Aanhangers van 
type drie zijn vaak verslaafd aan denken en/of argumen-
teren. 

Type vier “Bij mij komt alles altijd vanzelf goed” 

Bestaan uit welbewust gecreëerde overtuigingen. Over-
tuigingssystemen type vier bepalen de regels en speel-
ruimte voor de andere types. Overtuigingssystemen type 
vier zijn meestal tijdelijk en veranderlijk. 

Welke ervaring wil jij onderzoeken? Voel je geïnspireerd 

om dit bij zin en tijd eens verder te verkennen. 

 

Redactie, Annemarie Kastelijn 

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

OP ONZE WEBSITE, KLIK HIER 

www.samzon.mobi 

SAM informatie 

1353 lezers 

SAM netwerkSAM netwerk 

Successen binnen het SAM netwerkSuccessen binnen het SAM netwerkSuccessen binnen het SAM netwerk   

Een werkgever die is aangesloten bij het SAM netwerk heeft de mogelijk-
heid om een geboekt succes in de samenwerking op het terrein van in-, 
door- en uitstroom van personeel, aan ons door te geven via het terug-

koppelingsformulier dat op de SAM website staat (SAM Documenten). 

Een werkgever in de zorg heeft laten weten dat hun vacatures eerst 
intern open staan voor eigen medewerkers. Indien er geen interne kandi-
daten zijn, dan worden alle vacatures aangeboden aan het SAM netwerk 
voordat ze extern gaan. Dit vinden we een puike ontwikkeling voor inter-
collegiale samenwerking binnen het SAM netwerk. 

Een Rijksoverheidsorganisatie heeft laten weten dat zij heeft besloten 
om i.p.v. extern in te huren voor tijdelijke werkzaamheden nu ook uitwis-
seling/detachering/doorlening vanuit een andere overheidsorganisatie 
professionals in te zetten. Dat kunnen dus professionals vanuit het SAM 
netwerk zijn die zich hebben ingeschreven als SAM kandidaat. Voorheen 
waren het alleen rijksambtenaren die konden worden ingezet maar met 
de ontwikkelingen binnen het SAM netwerk heeft deze Rijksdienst beslo-
ten om een bredere doelgroep toe te laten, hetgeen de regionale mobili-
teit zeker zal bevorderen. 

Een gemeentelijke organisatie heeft laten weten dat één van hun kandi-
daten die ingeschreven was als SAM kandidaat gematcht is op een tijde-
lijke vacature bij de GGD in Apeldoorn en gaat starten per 1 september 
op basis van collegiale doorlening! 

Weetjes….Weetjes….  

ZOMER WORKSHOPZOMER WORKSHOP  
  

Zoekprofiel op creatieve basisZoekprofiel op creatieve basis  

30 augustus30 augustus  
klik klik hierhier  voor infovoor info  

  

  
SAM netwerkbijeenkomstenSAM netwerkbijeenkomsten  

in 2012 

24 september 

26 november 

Loopbaan4daagse 2013: van 22Loopbaan4daagse 2013: van 22Loopbaan4daagse 2013: van 22---25 april25 april25 april   

In de aanloop naar de tweede editie van Loopbaan4daagse 2013 worden informatie-

bijeenkomsten gehouden voor belangstellende organisaties die nog niet eerder heb-

ben meegedaan. Er wordt uitgebreid ingegaan op de opzet van de Loopbaan4daag-

se, de mogelijkheden voor organisatie en medewerkers en wat er van de deelnemen-

de organisatie verwacht wordt. 

In de afgelopen maanden zijn verschillende infosessie gehouden en veel belangstel-

lende organisaties hadden zich hiervoor aangemeld. Het waren informatieve en inter-

actieve bijeenkomsten waar de nadruk lag op de noodzaak van een laagdrempelig 

loopbaaninstrument als de Loopbaan4daagse. De belangstelling voor de tweede 

editie wordt steeds groter. 

Eerstvolgende informatiebijeenkomsten: 6 en 26 september. 

Klik hier voor tijdstip/locatie en nadere info.  

Het SAM netwerk opent deuren  ….Het SAM netwerk opent deuren  ….Het SAM netwerk opent deuren  ….   

Ad Smets & Sjaak Verweij willen door verbin-
ding vanuit eenzelfde doelstelling samen met 
werkgevers, professionals, stakehouders m.b.t. 
in-, door- en uitstroom van medewerkers een 
bijdrage leveren aan een vitale regionale ar-
beidsmarkt. 

“Het SAM netwerk is hard op weg om de basis 
te zijn om die doelstelling in onze regio te berei-
ken”, aldus Astrid Geers, Hoofd P&O van de 
Kamer van Koophandel Brabant. 

Training ‘Verken je Talent’ 

GEMEENTE OSS 

Klik hier voor de Flyer. 

Deze training in eerste in-
stantie bedoeld voor mede-
werkers van de gemeente 

Oss, toch kunnen maximaal 
twee medewerkers van een 

andere SAM leden meedoen 
aan deze trainingen. 

De kosten hiervoor bedragen 
€ 750,00 á persoon incl. inta-

kegesprek, lesmateriaal & 
lunch, excl. BTW. 

Voor meer info over trainin-
gen in september / oktober, 
mail naar het Mobiliteitscen-

trum, klik hier.  

http://www.samzon.mobi/nieuwsarchief_samenwerkenaanmobiliteit.htm
http://www.samzon.mobi
http://www.loopbaan4daagse.nl/
http://www.samzon.mobi/Terugkoppelingsformulier_SAMresultaten.docx
http://www.samzon.mobi/Terugkoppelingsformulier_SAMresultaten.docx
http://www.samzon.mobi/SAMbrochure_creatiefzoekprofiel.pdf
http://www.loopbaanvierdaagse.nl/nieuws/info-sessies-loopbaan4daagse-2012/
http://www.samzon.mobi/
http://www.loopbaan4daagse.nl/
http://www.samzon.mobi/folder_vjt.pdf
mailto:MobiliteitPersoneel@oss.nl?subject=ik%20wil%20info%20over%20de%20training%20'verken%20je%20talent'%20n.a.v.%20het%20SAM%20Bulletin
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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 

Passie, hartstocht of ‘passione’,Passie, hartstocht of ‘passione’,Passie, hartstocht of ‘passione’,   
door door door Ad SmetsAd SmetsAd Smets, voorzitter SAM netwerk, voorzitter SAM netwerk, voorzitter SAM netwerk   

‘il Tramonto’ is een gratis digi magazine om de onbekende Italiaanse regio ‘Friuli Venezia 

Giulia’ op een ‘frivole’ wijze neer te zetten op de markt. In beginsel de Nederlandse markt. Wij 

Nederlanders gaan op vakantie naar Toscane en Umbrië. Omdat het er zó mooi is. Toch zijn 

er ook in Italië streken die minder bekend zijn, wellicht net zo mooi en veel minder druk en ook 

nog eens goedkoper voor toeristen. Van de andere kant is deze regio een centrum van veel 

zakelijkheid. Grote organisaties hebben hier hun hoofdzetel of zijn er minstens vertegenwoor-

digd. Noord Italië wordt als motor genoemd van de rest van Italië en is behoorlijk groot. Milaan 

wordt vaak als belangrijkste stad gezien, maar in de streek tussen Venetië en Triest mag je de 

bedrijvigheid zeker niet onderschatten. Je treft in deze streek ook organisaties aan die een 

hoofdzetel kennen van München tot aan Wenen en Graz toe. De grote industriëlen hebben in 

deze regio meteen hun villa gesitueerd waar ze zowel privé als zakelijk gezien hun voordelen 

mee doen. Zo hebben we een tijd geleden gestreefd om voor een belangrijke engineering 

company uit Oostenrijk een Nederlandse deskundige te vinden die een keer ervaring bij deze 

Oostenrijkse firma wilde uitwisselen. Helaas is dat niet gelukt, maar wat zou het gaaf zijn als 

we een Nederlandse professional een keer konden laten snuffelen bij illy in Triest!  

Aan het begin van de zomerperiode schreef ik over de 

noodzaak tot bezinning om nieuwe richting te krijgen. In 

de periode dat ik Hoofd Mobiliteit was bij de Rijksover-

heid gunde ik me geen tijd voor reflectie en bovendien 

met een dubbele MT functie (bij LNV en BZK) was er 

altijd voldoende actie om geen tijd te hoeven vinden 

voor rust en ontspanning. Tja, en dan kan er een perio-

de komen dat je proefondervindelijk leert (want die 

‘man’ met de mokerhamer kwam bij mij toch even 

langs) dat het toch goed is om je zelf niet te vergeten 

voordat het een ware lijdensweg wordt. 

Is het SAM netwerk mijn ware passie, in de voorbije 

weken heb ik samen met Sjaak Verweij en wederom 

vanuit passie ‘gewerkt’ aan onze gezamenlijke hobby: 

ons digi magazine ‘il Tramonto’ waarmee wij de eerste 

stappen maken bij de opbouw van een internationaal 

netwerk, mogelijk ter aanvulling op het SAM netwerk. 

Daar waar je zo’n plezier in je werk hebt dreigt het ge-

Volg hier de nieuwsflitsen van het SAM netwerk 

vaar van het in elkaar vloeien van 

privé en zakelijk. Enerzijds is dat wat ik nu doe een ongelooflijke 

verrijking van mijn leven: waar kun je van je hobby je beroep 

maken? Anderzijds natuurlijk loop je het gevaar om niet vol-

doende tot rust te komen. 

Terecht wijst Marie van Hout (lid van de Linkedin group van het 

SAM netwerk) op een artikel van promovenda Jessica de 

Bloom die tips aangeeft om het ‘vakantiegevoel’ langer vast te 

houden en emotioneel langer te kunnen blijven genieten van dit 

afschakelmoment. Ik adviseer je om dit bericht zeker te lezen, 

en ik denk samen met de leerzame bijdrage van Annemarie 

Kastelijn in deze editie dat je voldoende elementen hebt om 

jezelf te helpen om je zelfbewust en krachtig te positioneren. 

Ik vertrouw erop dat je kunt genieten van de zomerblog van 

Mariëlla Janssen, met name de passie die nodig is om je in het 

werk lekker te voelen, net zoals blijkt uit het interview met Tine-

ke. Geweldig hoe zij zulke wereldbekende schrijvers aan zich 
weet te binden door haar professie, die immer weer gevoed 

wordt door passie. Natuurlijk vraag ik namens mijn collega’s 

aandacht voor de SAM workshops. Naast de workshop 

‘zoekprofiel’ heeft het SAM een workshop ‘zoekprofiel op crea-

tieve basis’ en een workshop ‘ondernemen’. 

Allemaal mogelijkheden om jou te helpen bij het vinden van 

jouw passie! Laat die kans niet verloren gaan!!! 

SAM netwerkSAM netwerk 

passione 

mailto:redactie@samzon.mobi
http://www.samzon.mobi/index_bestanden/SAM_Agenda.htm
mailto:iltramonto@interino.nl?subject=il%20wil%20graag%20'il%20Tramonto'%20gratis%20ontvangen
http://www.interino.nl/ArchiefIlTramonto.htm
http://www.samzon.mobi/
http://www.samzon.mobi/nieuwsarchief_samenwerkenaanmobiliteit.htm
http://www.samzon.mobi/
http://www.samzon.mobi/
http://www.interino.nl/index_bestanden/ItaBIZZ_business.htm

