
Ik heb op woensdag 30 

juli een prettig gesprek 

gevoerd met Ineke Suijs. 

Tot op heden doet zij 

enige secretariaatstaken 

voor SAM. 

Nu wij de mogelijkheid 

hebben om via de website 

van Puur mails aan elkaar 

door te sturen, vroeg ik mij 

af wat de toegevoegde 

waarde is van de tussen-

komst van Ineke. Ik heb 

de gehele situatie eens 

rustig met haar doorge-

sproken. Ook zij is van 

mening dat het beter zou 

zijn om de communicatie 

onderling via deze link te 

verzorgen. 

Overigens kent Ineke 

geen enkele deelnemer 

van SAM, op Harvey na. 

Ze zit ook niet bij het over-

leg. Die (kennis) afstand 

alleen al maakt dat ze 

geen verdere voeling met 

SAM heeft dan de verzoe-

ken die haar via de mail 

bereiken.  Ofschoon ze 

het wel altijd graag heeft 

gedaan. Daarover mag 

dus geen misverstand 

bestaan. 

Ik wil dan ook op het 

eerstvolgende overleg een 

formeel agendapunt opne-

men dat wij haar hartelijk 

zullen danken voor de 

diensten en dat we vanaf 

het volgende overleg el-

kaar zullen informeren via 

de mogelijkheden die 

Puur ons biedt. 

Ineke gaf in het gesprek 

aan jullie niet te kennen. 

De kans is groot dat jullie 

haar ook nog nooit gezien 

hebben. Vandaar dat ik 

haar even op de plaat heb 

vastgelegd zodat jullie 

weten wie Ineke is.  

Ze groet jullie hierbij aller-

vriendelijkst. 

Ik heb een paar keer de 

vraag aan Christianne 

Bongers voorgelegd inza-

ke dubbele contributie 

betaling. Tot mijn spijt heb 

ik nog steeds geen ant-

woord. Ik heb die vraag 

ook namens Janine van 

den Ouweland gesteld. Ik 

zal het nogmaals probe-

ren. 

Ikzelf moet voor LNV de 

voorzet van het handboek 

nog bekijken. Vanwege de 

vakantieperiode was het 

niet mogelijk om dat sa-

men te doen met een col- 

 

lega. Het staat nu gepland 

voor de volgende week. 

Hoe staat het met jullie 

handboek? 

Ik denk dat we dat op het 

volgende overleg even 

zullen memoreren. 

Ineke Suijs 

Puur 
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Verzoek aan jullie allen! 

Zoals al eerder ter vergadering 

afgesproken zal ik trachten beslui-

ten en acties bij te houden. Om nu 

echt te starten met een schone lei 

zou ik alle deelnemers navolgende 

willen verzoeken: 

Mag ik jullie uitnodigen om voor 

jezelf na te denken welke acties 

en besluiten wij hebben geno-

men tot op heden? 

Graag zie ik het resultaat per mail 

tegemoet. Dan breng ik alles in 

kaart, inclusief datgene wat ik zelf 

kan achterhalen en dan kaarten we 

het op het volgende overleg af. 

Dan hebben we een hernieuwd 

vertrekpunt. 

Voorzitter: 
Mr Ad.H.L.S. Smets 
 
 

Samenwerken Aan Mobiliteit 

Telefoon: (06) 123 78 355 
E-mail: a.h.l.s.smets@minlnv.nl 

Samenwerken aan mobiliteit, 
ook een uitdaging voor jou? 

Hartelijke 
zomergroet! 
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SAM 

MobiliteitsOrganisatie 

In het kader van mijn huidige 
functie als manager regionali-
sering mobiliteit voor het mi-
nisterie van LNV, trek ik nauw 
op met Elies Sevriens, de 
regiomanager van de Mobili-
teitsOrganisatie. Dit omdat 
mijn eigen departement zich 
voor grote wijzigingen gesteld 
ziet en ik de mening ben toe-
gedaan dat wij de problemen 
niet departementaal aankun-
nen. De AID (Algemene In-
spectie Dienst) te Kerkrade 
zal gaan verdwijnen waardoor 
een 100 tal medewerkers 
moeten gaan uitzien naar een 
andere baan. Ik heb zelf de 
voorkeur om dit soort proble-
matieken vooral samen met 
andere partijen te bezien en 
zo mogelijk op te lossen. In 
dat kader werk ik nauw met 

Elies samen. Elies en ik heb-
ben ook de afspraak gemaakt 
dat ik als voorzitter van SAM 
ernaar streef om SAM uit te 
breiden met lagere overhe-
den, semi-overheden, ZBO’s 
en bedrijfsleven, en dat zij 
zich in Zuidoost Brabant richt 
op alle onderdelen van de 
Rijksoverheid. Ik zou het dus 
fijn vinden om haar aan jullie 
voor te stellen. Samen kun-
nen ook in onze regio meer 
bereiken. Ik stel voor dat ik 
haar voor een agendapunt 
uitnodig tenzij deelnemers 
daartegen bezwaren hebben. 

Mag ik jullie verzoeken dit 
aan mij kenbaar te maken 

binnen nu en 2 weken? 

 

 

LIFT netwerk 

Wij hebben eerder de coördi-
nator van Lift, Miriam van 
Drunen,  toegang gegeven tot 
ons overleg. Niettemin blijkt 
dat zij sedertdien nimmer 
meer is uitgenodigd. Juist in 
het kader van de grote mobili-
teitsweek die zij voor Lift en 
samen met IGOM organiseert 
in november, stel ik voor om 
ook haar voor de komende 
vergadering in september uit 
te nodigen. Om vanuit eerste 
hand alles te weten te komen 
over deze grote mobiliteits-
week, die veel aandacht van 
de politiek krijgt. 

Wederom stel ik nu al de 
vraag of jullie hiertegen ern-
stige bezwaren maken. Ik 

verneem graag van jullie. 

Nieuwe Deelnemers 

Ik ben na mijn vakantie gestart met 

nadere contacten te leggen met poten-

tiële deelnemers aan SAM. Ofschoon 

ik op het volgende overleg hierover 

nadere informatie zal gaan geven, kan 

ik jullie nu al aangeven dat de vakan-

tieperiode geen makkelijk tijdsbestek 

is om positieve resultaten te boeken. 

Ik heb het voornemen om deze week 

een afspraak te krijgen met de Provin-

cie Noord-Brabant. Deze week 

spreek ik wel al met Michael Page 

International te Breda die belangstel-

ling voor ons netwerk. Ik ga vrijblijvend 

met hen praten. Jullie horen meer 

hierover. 

SAM 

Tja, ons mobiliteitsnetwerk is eerstens op werk voor iedereen van onze organisatie gericht, via 

alle vormen van mobiliteitstrajecten en -adviezen. Los van het feit dat het m.i. ook voor een net-

werk goed zou zijn om op gepaste tijden interessante informatie aan elkaar mede te delen, zou ik 

het als voorzitter bovendien prettig vinden om de deelnemers aan dit netwerk op regelmatige 

basis een korte terugkoppeling te kunnen verzorgen van zaken die ik onderneem voor SAM. Ik 

heb zelf een eerste opzetje voor een nieuwsbrief gemaakt. Ik hoop dat jullie dit kunnen waarde-

ren. 

Ik wil op korte termijn bijeenkomen met de collega’s die zich hebben opgegeven om mee te den-

ken over de informatiebrochure van SAM. 


