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“Ik heb een nieuwe baan!!!” Een blije 

Mariëlle Janssen stuurde ons een en-

thousiast bericht via Facebook met dit 

geweldige nieuws. 

Mariëlle was in 2011 medewerker com-

municatie voor de Loopbaan4daagse. 

Formeel was ze in dienst bij het UWV en 

werd gedurende dit regionale evenement 

toegevoegd aan de organisatie om de 

Loopbaan4daagse tot een succes te ma-

ken. Voor Mariëlle natuurlijk een geweldi-

ge kans om te netwerken en andersoorti-

ge ervaringen op te doen. Voor ons als 

SAM organisatie ook een kans bij uitstek 

om haar ‘in haar werk’ goed te leren ken-

nen. Toen bij ons de vraag werd neerge-

legd voor medewerkers voor het Wereldpavil-

joen tijdens de Floriade, dachten wij dan ook 

meteen aan Mariëlle en hebben wij haar warm 

aanbevolen. Zij mocht solliciteren en ja hoor, ze 

werd aangenomen als coördinator. Het was 

geen ‘echte’ baan en al helemaal niet vast. Het 

was een werkervaringsplaats. Mariëlle heeft 

over 2012 een blog geschreven ten behoeve 

van de Stichting SAM. In de hoop dat ook an-

dere medewerkers over de streep worden ge-

trokken om vooral niet stil te zitten maar erop 

uit trekken. Kom in beweging! 

Mariëlle schrijft ons heel enthousiast: zo zie je 

maar dat dit zijn vruchten heeft afgeworpen”. 

De contacten voor deze nieuwe baan heeft zij 

dankzij haar werkervaringsplaats weten te leg-

gen. “Zo zie je dus weer opnieuw dat netwer-

ken en werkervaringsplaatsingen echt effect 

hebben, maar dat wisten jullie natuurlijk allang. 

Heel hartelijk dank voor jullie warme aanbeve-

ling bij het bestuur van het Wereld Paviljoen en 

jullie steun!” 

Een nieuwe baan vinden is hard werken. Zo 

laten wij vanuit de SAM organisatie vaak het 

geluid horen: Netwerken is ‘net werken’. Wijzelf 

zijn ten behoeve van de Stichting SAM altijd 

druk bezig met het leggen van nieuwe relaties 

en we blijven investeren in bestaande relaties. 

Ad zegt er dan ook heel realistisch bij: “soms is 

het wel een Echternachse Processie: 3 stappen 

heen en 2 terug.” Bepaal je koers en ga aan de 

slag, vervolg je pad. Netwerken moet je doen 

met een lange adem. Sommige mensen noe-

men zich netwerkers en willen meteen ‘boter bij 

de vis”. Hun focus is vooral gericht op eigen 

gewin. Netwerken is vooral investeren (in de 

diepte) en de ander vooral niet daarbij verge-

ten. Mariëlle heeft zich helemaal gegeven op 

haar werkervaringsplaats en heeft daarmee 

succesvol gezaaid. Wij vinden het dan ook te-

recht dat zij nu mag oogsten. 

Proficiat meid, het is je van harte gegund. 
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En ik heb door de Loopbaan4daagse een baan gevonden 
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We doen het SAMen in de regio !We doen het SAMen in de regio !We doen het SAMen in de regio !   

http://www.samzon.mobi/samnetwerk_zomerblog_mariëllejanssen.pdf
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Wederom een groot succes: de CV dokter !Wederom een groot succes: de CV dokter !Wederom een groot succes: de CV dokter !   

Stichting SAMStichting SAM 
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Deelnemende werkgevers & sponsoren: BEDANKT !Deelnemende werkgevers & sponsoren: BEDANKT !Deelnemende werkgevers & sponsoren: BEDANKT !   

Stichting SAMStichting SAM 
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Maar liefst de keuze uit 27 miniMaar liefst de keuze uit 27 miniMaar liefst de keuze uit 27 mini---workshops !workshops !workshops !   

Stichting SAMStichting SAM 

Hartelijke dank aan alle vrij-

willigers die hebben meege-

holpen om de 

Loopbaan4daagse tot een 

succes te maken. 

Speciale dank aan de gast-

vrouwen en gastheer, de CV-

dokters, alle medewerkers 

die zijn toegevoegd aan de 

SAM organisatie tijdens de 

voorbereidingen en op de 

dag van de loopbaanmarkt. 

Grote dank ook aan Ruud 

Meulendijks van de Kamer 

van Koophandel voor alle 

assistentie en inzet. 

Jullie zijn allemaal 

KANJERS! 
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Via mijn loopbaancoach kreeg 

ik deze oproep van Ad Smets 

onder ogen. ‘Dit lijkt me echt 

iets voor jou’ was haar bood-

schap. Ik was ook meteen en-

thousiast. Ruim twintig jaar 

werk ik inmiddels bij de GGD 

als gezondheidsvoorlichter en 

begin dit jaar heb ik er heel be-

wust voor gekozen om een 

nieuwe stap te gaan maken. 

Het is nu of nooit… 

Een stap die wel aansluit op 

mijn ervaring tot nu toe maar 

waarbij het werkterrein veel 

breder is. Al snel kwam ik tot de 

conclusie dat ik door wil ontwik-

kelen naar een functie als com-

municatieadviseur. Mijn huidige 

werkgever biedt mij nu alle kan-

sen om dit waar te gaan ma-

ken. Om die reden doe ik op dit 

moment zowel intern als extern 

ervaring op als communicatie-

adviseur in tijdelijke projecten. 

En de klus voor de loop-

baan4daagse kwam dus ook 

als geroepen.  

Meer publiciteit zowel intern bij 

de deelnemende werkgevers 

als bij de lokale en regionale 

media was mijn ‘missie’. In de 

korte tijd die er voor stond 

(ruim een maand) heb ik con-

tacten gelegd met de deelne-

mende werkgevers en hun af-

delingen Communicatie. Ook 

ben ik bij een aantal organisa-

ties op bezoek geweest waar-

onder de gemeente Leudal en 

het Elisabeth Ziekenhuis. In 

samenwerking met de verschil-

lende communicatieafdelingen 

heb ik de media tot twee keer 

toe bestookt met informatie 

over de loopbaan4daagse. En 

met resultaat… Het was voor 

mij een hele leuke ervaring. 

Veel leuke netwerkgesprekken 

gevoerd en dit heeft zelfs gere-

sulteerd in een werkervarings-

plek bij de gemeente Leudal. 

Hier ga ik binnenkort aan de 

slag voor twee dagen in de 

week als communicatieadvi-

seur. Ik heb er veel zin in, 

“Helpende handjes gezocht voor de communicatie van de loopbaan4daagse….” 

Inge de Kaste verhaalt 

Stichting SAMStichting SAM 

nieuwe plek, nieuwe collega’s, 

nieuw werk! Het motto van 

SAM ‘Kom in beweging!’ heeft 

mij in ieder geval al heel veel 

opgeleverd. 

 

Inge de Kaste 

Stuur haar een mail 

Blij verrast was Maurice toen ik hij hoorde dat hij de 2500
ste

 
bezoeker van de site van de loopbaan4daagse was. Op de 
vraag of hij mee wilde werken aan een interview reageerde 
hij in eerste instantie terughoudend. “Ik zit niet op de schop-
stoel, maar vind het wel goed om mij te blijven oriënteren en 
om mij heen te kijken. Om die reden heb ik ook meegedaan 
aan de loopbaan4daagse.” En dit is precies waar SAM zich 
op richt. Mensen in beweging krijgen! Ik vroeg Maurice naar 
zijn huidige functie en naar zijn ervaringen met de loop-
baan4daagse.  

Huidige functie 

Maurice is opgeleid aan de Hogere Agrarische School (HAS) in 
Den Bosch en is via verschillende baantjes bij o.a. Intratuin en 
een hoveniersbedrijf uiteindelijk 11 jaar geleden bij de gemeente 
Eindhoven begonnen als Gebiedsbeheerder. “In deze functie 
zorg je voor de eerste afhandeling van meldingen en klachten 
over openbare ruimten. Je krijgt bijvoorbeeld een melding over 

Maurice Hommel 2.500
ste

 bezoeker website loopbaan4daagse: “ik ben op 

bezoek geweest bij de Gemeente Uden en de Gemeente Bernheze” 

mailto:Inge.de.kaste@hccnet.nl
http://nl.linkedin.com/pub/inge-de-kaste/17/ab7/838/
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Maurice Hommel: “De conclusie 
was dat ik eigenlijk een hele bre-
de interesse heb, dus is het goed 

om toch nog wat verder uit te 
zoeken wat ik nu echt leuk vind” 

Deelname aan de Loopbaan4daagse 

Maurice kwam op het intranet van de gemeente Eindhoven informatie te-
gen over de loopbaan4daagse. En ook hoorde hij enthousiaste verhalen 
van een collega die aan de eerste editie van loopbaan4daagse heeft mee 
gedaan. “Ik vind het leuk om toch altijd verder te blijven kijken. Vorig jaar 
heb ik ook nog meegedaan aan een loopbaanbegeleiding, vooral om uit te 
zoeken wat ik nog meer leuk vind. De conclusie was dat ik eigenlijk een 
hele brede interesse heb, dus is het goed om toch nog wat verder uit te 
zoeken wat ik nu echt leuk vind. De rode draad is in ieder geval omgaan 
met mensen in combinatie met vakinhoudelijk bezig zijn. En de loop-
baan4daagse is een mooie kans om kennis te maken met andere functies, 
om zo te kijken of dit bij je past. 

Tijdens de loopbaan4daagse is Maurice op bezoek geweest in de ge-
meente Uden en heeft daar een halve dag meegelopen met een gebied-
scoördinator. “Uden is een kleine gemeente en het is interessant om te 
horen waar ze daar tegenaan lopen. Wat leuk is van een kleine gemeente 
is dat zij dichter bij het bestuur staan, in een kleiner team werken en dus 
dichter bij elkaar staan. Dus wellicht zou ik in de toekomst een nieuwe 
baan moeten zoeken binnen een kleinere organisatie?” 

In de gemeente Bernheze heeft Maurice een workshop Werken in Flow 
bijgewoond. Dit ging over het plannen van je werk en vooral over hoe je 
omgaat met de verschillende takenlijstjes, het beheer ervan maar ook het 
beheer van je mailbox. “En ik heb hier veel leuke tips gekregen die ik nu 
ook in dagelijkse hectische praktijk van het werk probeer toe te passen.” 

Loopbaanmarkt 

Op donderdag tijdens de loopbaanmarkt heeft Maurice twee workshops 
gevolgd. Een workshop over loopbaanvitaliteit waarin je stilstond bij de 
vraag waar je energie van krijgt en wat je vooral energie kost. “En voor mij 
was de conclusie van die bijeenkomst dat het werk dat ik doe nog niet zo 
verkeerd is, dat dit toch wel heel goed bij mij past.”  

De tweede workshop had als titel ‘Netwerk jezelf naar werk en opdrach-
ten’. “Voor mij was de conclusie dat het belangrijk is om jezelf zichtbaar te 
maken en dat het belangrijk is om te netwerken.”  

Ervaringen met de loopbaan4daagse 

“Het was in ieder geval heel leuk om met andere mensen mee te lopen. 
En ik vind ook dat je het eigenlijk niet bij deze drie dagen moet houden, 
dat je zelf actiever contacten zou moeten leggen. Eerder op mensen af 
moet stappen als je denkt dat hij of zij een leuke functie heeft. Dat het be-
langrijk is om af en toe tijd voor jezelf te maken, om verder om je heen te 
kijken want anders komt er nooit iets nieuws op je pad. Kortom, in bewe-
ging komen en blijven! 

De loopbaan4daagse heeft bij een mij een goede indruk achter gelaten. Ik 
vond het heel leuk om te ‘gluren bij de buren’, maar vooral ook om nieuwe 
contacten te leggen.  

En het was voor mij ook wel weer een bevestiging dat het leuk is wat ik 
doe en ik ben in de gelukkige positie dat ik niet direct weg hoef bij de ge-
meente Eindhoven.”  

Redactie: Inge de Kaste, adviseur communicatie Loopbaan4daagse 

een paaltje dat kapot is en dan zorg 
je ervoor dat dit probleem wordt opge-
lost.” Of zo’n typische vrijdagmiddagvraag 
bijvoorbeeld over een vliegenplaag op de 
gevel. Gemeente, wat kun je er aan doen? 
Mensen bellen voor van alles en nog wat 
de gemeente op.” 

Via verschillende functies werkt hij nu al 
weer 6 jaar als wijkcoördinator bij de ge-
meente Eindhoven in stadsdeel Strijp. 
Daarnaast heeft hij aandachtsveld ‘Fysiek’ 
voor heel Eindhoven-Zuid. Het zijn dus ei-
genlijk twee verschillende functies binnen 
de afdeling Gebiedsontwikkeling. 

En aandachtsveld Fysiek gaat over alles in 
de openbare ruimte, van bankjes en prul-
lenbakken tot speeltuinen, bomen en par-
keerplaatsen. “De combinatie is heel leuk. 
Ik ben als wijkcoördinator veel met mensen 
bezig maar daarnaast doe ik ook nog iets 
met mijn opleiding. En het is heel dyna-
misch, er komt van alles voorbij.  

De wijkcoördinator houdt zich vooral bezig 
met zaken die de hele wijk aangaan en is 
er vooral voor de collectieve bewoners; 
bijvoorbeeld georganiseerd in een bewo-
nersvereniging. Zo sluiten we in de actie-
gebieden buurtcontracten af. Bewoners en 
professionals in de wijk gaan met elkaar 
om de tafel zitten en bespreken welke ac-
ties we oppakken en wie daarvoor verant-
woordelijk is. Dit aan de hand van bijvoor-
beeld de buurtanalyse, buurtthermometer 
en gezondheidscijfers. Op basis daarvan 
starten wij samen met de bewoners pro-
jecten op waarbij vooral uitgegaan wordt 
van de eigen kracht van bewoners.  

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 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 
 

Ad Smets 

Annemarie Kastelijn 

Myriam de Roo 

Nynke Visser 

Sjaak Verweij 

 

Stichting SAMStichting SAM 

door door door Ad SmetsAd SmetsAd Smets, voorzitter Stichting SAM , voorzitter Stichting SAM , voorzitter Stichting SAM    

Sjaak Verweij, projectmanager: “Trots op de 2
de 

edi-

tie van de Loopbaan4daagse, dat zijn we en dat mo-

gen we ook zijn! Het is een succes geworden.”  

 

Enkele cijfers: 

345 medewerkers van 16 werkgevers hebben meegedaan 

10 werklozen hebben meegedaan 

27 mini-workshops met 385 bezette plaatsen 

2623 unieke bezoekers website (7404 bezoeken / 52534 pagina’s) 

De gehele presentatie die wij aan het management tijdens de loopbaan-

markt hebben verzorgd, is hier in te zien. 

De Stichting SAM heeft zich vanaf januari 2012 

keihard ingezet om de 2
de

 editie van de Loop-

baan4daagse mogelijk te maken. Om geen kater 

te krijgen na afloop, is vanaf oktober 2012 al weer 

hard gewerkt aan een nieuwe pilot die net voor de 

zomerperiode werd aangeboden: 

een regionaal platform met daaraan gekop-

peld een ePortfolio voor alle medewerkers. 

Het vergde veel overleg en nauwe afstemming 

met andere aanbiedende partijen en we hebben 

nu de mogelijkheid om vanuit de Stichting SAM 

tegen bijzonder lage kosten deze pilot aan te 

bieden. Wij vragen verantwoordelijken voor 

het HRM beleid om hun warme aandacht:  

 

LAAT DEZE KANS NIET VOORBIJ GAAN ! 

Klik hier voor het projectplan 

Gedurende de zomerperiode is de Stichting SAM zich 

blijven inspannen om de vacatures van werkgevers  

zoveel mogelijk door te zetten over het werkveld. In 7 

maanden tijd hebben wij 115 vacatures uitgezet en 

hebben wij aandacht gevraagd voor 24 medewerkers die 

op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging. Wij hebben dit 

gedaan vanuit de pilot ‘SAM Regiopool’ en dankzij de 

belangeloze inzet van RegioEffect hebben wij via haar 

systeem een deel van de matching voor de werkgevers 

verricht. De pilot liep deze zomer af en bij voldoende 

belangstelling aan de zijde van werkgevers wordt het 

project voortgezet. Dat het project een succes was moge 

duidelijk zijn. Klik hier voor het gehele rapport. Maar liefst 

13 matches zijn er geboekt. 

De werkgevers zijn nu aan zet: doorgaan of stoppen? 

Vanuit de Stichting zien we benieuwd toe. 

Stichting SAMStichting SAM 

AANKONDIGING 
De Stichting SAM biedt andere werkgevers / netwerken / samenwerkingsorganisaties 

de mogelijkheid om gebruik te maken van de website 

www.loopbaanvierdaagse.nl 

voor loopbaanevenementen in andere delen van Nederland.  

Deze website maakt gebruik van een Content Management Systeem die zijn dien-

sten bewezen heeft. Het CMS wordt verzorgd door DogIT en DIDG 

De Stichting SAM heeft een doelstelling ten algemene nut en biedt de website tegen kostprijs aan. 

“Alle tegenslagen hebben we weten te overwinnen, partijen 

die ons hebben teleurgesteld en een bijzonder slechte eco-

nomische situatie die ons parten speelden. Ons enthousias-

me en onze positieve instelling hebben ervoor gezorgd dat 

wij voldoende werkgevers, sponsoren en medewerkers heb-

ben weten mee te krijgen om het evenement tot dit succes 

te maken.” 

mailto:redactie@samzon.mobi
http://www.samzon.mobi/index_bestanden/SAM_Agenda.htm
http://www.samzon.mobi/SAM/presentatie_l4d.pdf
http://www.samzon.mobi/SAM/SAMProjectPlatform.pdf
http://www.samregiopool.nl
http://www.samzon.mobi/SAM/Eindrapportage_SAM_Regiopool.pdf

