
Pagina 1 

 

De vele ontwikkelingen op het HR terrein 

maken dat regelmatig het geluid te ho-

ren is dat ‘men door de bomen het bos 

niet meer ziet’. Zonder naar een centra-

le inkooporganisatie te willen groeien, 

heeft de Stichting SAM wel de bood-

schap opgevangen en vanuit enkele gro-

te werkgevers, zoals o.a. de gemeente 

Eindhoven, het verzoek gekregen om 

een regionaal platform met een daar-

aan gekoppelde ePortfolio voor alle 

medewerkers, te onderzoeken. Na ver-

schillende presentaties en diverse posi-

tieve geluiden, komt de Stichting nu met 

een nieuw project. Alle werkgevers in 

Zuid Nederland kunnen ervan profiteren, 

als ze het belangrijk vinden om sneller 

personeel met elkaar te kunnen uitwis-

selen dan wel dat ze het als goed werk-

gever als hun taak zien dat medewer-

kers nog bewuster hun route in hun car-

rière kunnen bepalen. 

De Stichting SAM geeft hiermee tevens 

uitvoering aan het PACT Brabant, waar-

bij alle sectoren de afspraak hebben 

gemaakt om een ePortfolio in te voeren. 

Mede om de Brainport regio nog trans-

paranter te krijgen als het gaat om de 

uitwisselbaarheid van personeel. Door-

stroom binnen een regio en intersecto-

raal geeft een positieve impuls aan de 

kennisuitwisseling. Iets wat de Brainport 

regio zeker nodig heeft om haar bijzon-

dere status te kunnen blijven behouden. 

Werkgevers: grijp deze unieke kans 

en doe mee! Klik hier voor het plan. 

 ePortfolio, oproep 
aan werkgevers om 
mee te doen 

 Annelies Maijoor 
over haar werkerva-
ring 

 Carina Verbunt ge-
looft in: 

SAMenwerken 

 Online loopbaan-
portal nu voor alle 
werkgevers in de 
regio 

 Sandra Lubbers, 
netwerker ‘pur sang’ 
over noodzaak van 
netwerken 

 Foto’s van netwerk-
bijeenkomst bij 
gemeente Bernheze 

 Ministerie van EZ 

over interne klussen 

 Nieuwe werkgevers 

die SAMenwerken 

 Oproep om mee te 
doen aan de online 
loopbaanportal 

 Nieuws over de 

SAM Workshops 

 Website 
Loopbaan4daagse 
door iedereen te 
gebruiken 

8 oktober 2013 

Digi MagazineDigi Magazine  
van devan de  

Stichting SAMStichting SAM  

Jaargang 6, nr. 2 

We doen ‘
t SAMen in de

 regio !

We doen ‘
t SAMen in de

 regio !

We doen ‘
t SAMen in de

 regio !   

Help, ik zie door de bomen het bos niet meer 

De commissie Bakker (2008) en diverse conve-

nanten (o.a. PACT Brabant en RAB-convenant) 

pleitten er zelfs voor dat iedere medewerker 

het recht krijgt op een digitaal portfolio. Omdat 

een ePortfolio een leven lang leren onder-

steunt, inzichten biedt in de eigen marktpositie 

en loopbaanmogelijkheden.  Een eigen ePort-

folio treedt buiten de grenzen van de werkge-

ver. Hij/zij neemt het digitaal portfolio de rest 

van het werkzame leven met zich mee. Een 

digitaal platform met uitwisseling van kennis, 

informatie, opleidingsmogelijkheden, vacatu-

res en klussen biedt de houder van het online 

portfolio de mogelijkheid om invloed uit te oe-

fenen op het eigen leerproces en dit middels 

het platform te laten zien aan anderen. 

http://www.samzon.mobi/SAM/SAMProjectPlatform.pdf
http://www.samzon.mobi/SAM/SAMProjectPlatform.pdf
http://www.samzon.mobi/SAM/SAMProjectPlatform.pdf
http://www.samzon.mobi/SAM/SAMProjectPlatform.pdf
http://www.samzon.mobi/SAM/SAMProjectPlatform.pdf
http://www.samzon.mobi/SAM/SAMProjectPlatform.pdf
http://www.loopbaan4daagse.nl
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Even voorstellen …. Annelies Maijoor 

Werkervaring: Werkervaring: Werkervaring: “dit paste als een jas”“dit paste als een jas”“dit paste als een jas”   

Stichting SAMStichting SAM 

Mijn naam is Annelies Maijoor, 
werkzaam bij de gemeente 
Uden. Nu al enkele jaren als 
ondersteuner op de Griffie en 
daarvoor op het Bestuursse-
cretariaat. 

Toen men mij eind maart van-
uit P&O benaderde of ik een 
bijdrage wilde leveren aan de 
organisatie van de SAM 
‘loopbaan4daagse’ en heel 
specifiek een stuk coördinatie 
van de ‘loopbaan-markt’ op 25 
april 2013, heb ik dat met bei-
de handen aangepakt. Om op 
deze wijze een andere werk-
ervaring op te doen. Dit paste 
als een jas! Ik heb ervan ge-
noten.  

De gemeente Uden is al wat 
langer lid van het SAM-
netwerk en doet ook actief 
mee met de SAM Regiopool. 
Als werkgever is zij heel be-
wust bezig met de ontwikke-
ling van haar werknemers. 
Om medewerkers het belang 
van het ‘in beweging komen’ 
te laten inzien. 

linkedin 

Op allerlei vlak worden werk-
nemers gestimuleerd  om na 
te denken over ‘wat wil ik en 
wat kan ik, waar ligt m’n pas-
sie’. Hiertoe worden er heel 
regelmatig workshops en trai-
ningen gegeven. Ook mobili-
teit is daarvan een onderdeel, 
bijvoorbeeld door een stage of 
een tijdelijke detachering. 
Door te gaan bewegen, ervaar 
je een andere dynamiek en 
gaan er deuren open, waar-
van je vaak het bestaan niet 
kende. Maar je moet het wel 
zelf doen. 

Tijdens de ‘loopbaanmarkt’ die 
werd gehouden in het prachtige 
gebouw van de Kamer van 
Koophandel in Eindhoven, was 
een keur van aanbieders uit het 
bedrijfsleven en gemeenten uit 
het SAM netwerk aanwezig. Net-
werken en informatie vergaren 
bij de kraampjes op de beurs-
vloer, je CV laten checken door 
een deskundige CV-dokter en 
daarnaast de mogelijkheid tot 
het volgen van een aantal zeer 
interessante workshops. In 3 
kwartier kennis maken met ver-
schillende aspecten van de he-
dendaagse manier van jezelf 
presenteren op de arbeidsmarkt. 
Het is al lang niet meer die solli-
citatiebrief met een standaard 
cv. Er komt veel meer bij kijken 
en wil je daarin mee, dan moet 
je je daarvan bewust zijn. Het is 
geweldig dat hier door veel 
werkgevers ook aandacht aan 
wordt besteed. Pak die kans als 
je deze krijgt aangereikt.    

Kortom een dag met een gou-
den randje, dat smaakt naar 
meer……. 
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http://www.linkedin.com/in/anneliesmaijoordekker
http://www.linkedin.com/in/anneliesmaijoordekker
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Even voorstellen …. Carina Verbunt 

“ik geloof in “ik geloof in “ik geloof in SAMSAMSAMenwerken Aan Mobiliteit”enwerken Aan Mobiliteit”enwerken Aan Mobiliteit”   

Stichting SAMStichting SAM 

Samenwerken Aan mobili-

teit is iets waar ik heel sterk 

in geloof. Waar ik in 2010 

een afstudeerscriptie over ge-

schreven heb die indirect 

vorm heeft gekregen binnen 

de grote zorgorganisatie waar 

ik destijds werkzaam was in 

de vorm van een talentmana-

gementbank, en wat ik met 

heel veel plezier 4 jaar in de 

praktijk heb mogen vormge-

ven in mijn vorige functie als 

coördinator/leidinggevende 

van een intern flexbureau. Het 

is dan ook via mijn toenmalige 

functie dat ik voor het eerst in 

contact gekomen ben met 

SAM en de 1
e
 editie van de 

loopbaan4daagse. 

In mijn toenmalige functie had 

ik veel te maken met netwerk-

organisaties binnen het eigen 

vakgebied die relatief veel tijd 

kostten en per saldo te weinig 

concreets opleverden. 

SAM bleek voor mij al snel 

een netwerkorganisatie waar 

niet alleen vergaderd werd en 

dus tijd kostte maar waar 

daadwerkelijk uitwisseling op 

allerlei gebied plaatsvond en 

vindt. En dat binnen een zeer 

breed spectrum van diversiteit 

aan werkgevers wat in het 

kader van mobiliteit veel meer 

perspectief biedt zowel voor 

werkgevers als voor werkne-

mers. 

De 1
e
 loopbaan4daagse was 

een zeer positieve ervaring en 

een groot succes. Wij hadden 

collega’s van ICT meegeno-

men die hoopten een geschik-

te kandidaat te vinden voor 

een moeilijk vervulbare functie die 

al tijden openstond zowel in als 

extern. Dankzij deze loop-

baan4daagse heeft men zelfs 

kunnen kiezen en is de vacature 

alsnog vervuld. 

Mijn positieve ervaringen met 

SAM waren voor mij de reden, 

toen ik in het kader van een reor-

ganisatie zelf op zoek moest naar 

een andere baan, me aan te mel-

den voor het ondersteunen van de 

2
e
 editie van de loopbaan4daag-

se. Mijn taak was om klussen die 

organisaties op de plank hadden 

liggen of aanboden te inventarise-

ren, aan te scherpen of samen 

met organisaties klussen te be-

denken. 

Een boeiende ervaring. Hoewel 

het mij (nog) geen nieuwe baan 

heeft opgeleverd was voor mij ook 

de 2
e
 editie van de loop-

baan4daagse weer een groot suc-

ces op het gebied van bijzondere 

ontmoetingen, netwerkgesprek-

ken en de enthousiaste reacties 

van de deelnemende werkgevers 

en geïnteresseerden. 

linkedin 
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http://nl.linkedin.com/in/carinaverbunt/
http://nl.linkedin.com/in/carinaverbunt/
mailto:carinaverbunt@home.nl?subject=n.a.v.%20het%20SAM%20Bulletin


Pagina 4 

 

ePortfolio voor alle medewerkers …. 

Wat is de meerwaarde van een 

goed ePortfolio? 

Bij het maken van je ePortfolio 

denk je dus als medewerker na 

over wie je bent, wat je passie is, 

wat je kunt, weet en wat je wilt 

doen. Nico Sekeris van Match-

care: “jouw ePortfolio bevat je 

eigen loopbaanbagage en met 

jouw ePortfolio kun je jezelf op 

een professionele manier presen-

teren”. 

De medewerker kan dus zich pro-

fessioneel presenteren zowel bin-

nen de eigen organisatie alsook 

daarbuiten. Binnen de eigen orga-

nisatie kan het ePortfolio gebruikt 

worden binnen de jaarlijkse HR-

cyclus of bij interne sollicitaties. 

Medewerkers vullen bijvoorbeeld 

een POP of beoordelingsformulier 

in, slaan dit op in hun ePortfolio 

en stellen via het ePortfolio deze 

formulieren voorafgaand aan het 

beoordelings-  of functionerings-

gesprek ter beschikking aan de 

leidinggevende.  

Met online loopbaanportal inspelen op arbeidsmarktMet online loopbaanportal inspelen op arbeidsmarktMet online loopbaanportal inspelen op arbeidsmarkt   

Stichting SAMStichting SAM 

Het SAM netwerk introdu-

ceert een nieuw project waar-

bij het ePortfolio centraal 

staat. Met het introduceren 

van dit ePortfolio via een on-

line loopbaanportal speelt 

SAM in op de ontwikkelingen 

op de arbeidsmarkt, waarbij 

in toenemende mate het 

ePortfolio een belangrijke rol 

krijgt bij het in beweging krij-

gen van mensen. 

Waar komt het ePortfolio 

vandaan? 

Het ePortfolio is een instrument 

dat zijn ontstaansgeschiedenis 

heeft binnen het reguliere on-

derwijs. Leerlingen binnen het 

voortgezet, middelbaar en ho-

ger onderwijs maken al enkele 

jaren gebruik van een ePortfolio 

om hun leerresultaten op te 

slaan en te delen met hun do-

centen. Zelfs binnen het primair 

onderwijs maken leerlingen al 

een Portfolio hoewel die nog 

analoog van aard is, maar ook 

hier zien we dat dit meer en 

meer gedigitaliseerd wordt. 

Een nadeel van de ePortfolio’s 

binnen de sector onderwijs is 

dat zij vooral gericht zijn op het 

onderwijsproces en niet vol-

doende de leerling ondersteunt 

bij het verwerven van een nieu-

we baan of hen ondersteunt 

bij hun persoonlijke ontwik-

keling en oriëntatie op de ar-

beidsmarkt met allerlei functio-

naliteiten en arbeidsmarktinfor-

matie. 

ePortfolio 

Centraal binnen het SAM-portal 

staat het ePortfolio. Dit gebrui-

ken medewerkers om zich zo 

goed mogelijk kenbaar te ma-

ken aan de buitenwereld. Het 

ePortfolio van Matchcare geeft 

de gebruiker volledige regie 

over hoe hij zich wil presente-

ren en welke informatie hij wil 

delen met anderen. 

Gebruikers bepalen zelf de 

vormgeving, kleurstelling, ach-

tergrond en voegen foto’s toe 

waarvan zij vinden dat die iets 

toevoegen aan hun eigen iden-

titeit. Binnen het ePortfolio ge-

ven gebruikers aan wat hun 

ambities en interesses zijn, wel-

ke ervaring ze hebben maar 

ook kunnen er testresultaten 

worden opgeslagen.  

In het onderdeel ‘bestanden’ 

kunnen gebruikers presenta-

ties, certificaten, artikelen die 

ze geschreven hebben etc. op-

slaan, zodat ze ook werken 

waar ze trots op zijn, kunnen 

laten zien. 

Het ePortfolio van Mathcare 

voldoet aan de NTA 2035 

norm.  
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BOR-model 

Het online portal dat SAM sa-

men met de leverancier Match-

care introduceert heeft vooral 

tot doel om medewerkers te 

ondersteunen bij het in be-

weging komen op de arbeids-

markt. Daarbij wordt het online 

portal vormgegeven op basis 

van het BOR model. 

BOR staat voor Bewustwor-

ding, Oriëntatie en Realisatie.  

Door functionaliteiten aan te 

bieden waardoor de medewer-

ker bewust wordt van zijn kwa-

liteiten, interesses en mogelijk-

heden op de arbeidsmarkt is 

de ervaring dat medewerkers 

veel meer zelfstandig in bewe-

ging komen. Deze laagdrem-

pelige functionaliteiten zijn bij-

voorbeeld self-assessments 

zoals de Big 5, Carrière Ankers 

maar ook informatie over alle 

relevante beroepen.  

Om de medewerker - als hij 

eenmaal deze fase heeft door-

lopen - te blijven ondersteu-

nen, is het van belang om hem 

Intersectoraal samenwerken via één portal = kans bij uitstek om beweging 

onder het personeel te krijgen 

Stichting SAMStichting SAM 

te helpen in zijn oriëntatiefase. 

Daarom bieden wij de medewer-

ker bijvoorbeeld informatie aan 

over mogelijke opleidingen of 

passende beroepen. 

Doel is uiteindelijk dat het voor 

de medewerker mogelijk is om  

in beweging te komen. Dat hij 

verder tot actie overgaat door 

het aanvragen van meer infor-

matie, of als hij nog twijfelt over 

zijn mogelijke (loopbaan)keuze, 

een gesprek met een loopbaan-

adviseur kan aanvragen. En als  

de medewerker duidelijk weet 

wat de ontwikkelwensen zijn, hij 

zich meteen kan inschrijven 

voor een opleiding. 

Matchcare onderschrijft het 

belang van het project dat ten 

behoeve van de Stichting 

SAM is ontwikkeld. 

Nico Sekeris: “Het is bij uit-

stek een kans voor werkge-

vers om tegen bijzonder gun-

stige voorwaarden mee te 

doen en te profiteren van de 

voordelen van deze intersec-

torale SAMenwerking in de 

regio.” 

Stichting SAMStichting SAM 

Sjaak Verweij: “als ik deze 

kans zou hebben gehad in de 

25 jaar dat ik directeur HR was 

in het bedrijfsleven (Merck / 

Imperial Tobacco), dan had ik 

mijn multinationals zeker laten 

aansluiten en profiteren van 

deze unieke kans. 

Bovendien geniet een mede-

werker met een ePortfolio voor-

delen t.o.v. een Linkedin profiel 

als het gaat om 

personal branding ” 

Een goed werkgever 

laat zich verleiden 

tot dit unieke aanbod 

en doet mee ! 

Klik hier 

http://www.samzon.mobi/SAM/SAMProjectPlatform.pdf
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Stichting SAMStichting SAM 

INTERVIEW: Sandra Lubbers, netwerker ‘pur sang’ 

Sandra, je hebt veel mensen 

begeleid naar ander werk. Is er 

een verschil tussen een traject 

met een ambtenaar en een me-

dewerker uit de profit sector? 

“De mensen zijn hetzelfde. Zij 

hebben dezelfde gevoelens en 

overwegingen op het moment dat 

ze horen dat hun werkgever geen 

plek meer voor hen heeft. Er zit-

ten echter wel veel verschillen in 

de sociale akkoorden, die vaak bij 

ambtenaren ruimer zijn qua finan-

ciële middelen en tijd. Dat maakt 

dat een traject met een medewer-

ker uit de profit sector vaak korter 

duurt omdat simpelweg de urgen-

tie groter is. Lees: minder tijd en 

geld!” 

 

Wat is volgens jou een belang-

rijke belemmerende factor voor 

een medewerker (mobiliteits-

kandidaat) bij het vinden van 

een nieuwe baan? 

“Het ontbreken van intrinsieke 

motivatie om werkelijk ander werk 

te vinden. Ik blijf ervan overtuigd 

dat er voor iedereen werk is, die 

dat ook echt graag wil. Ook in 

deze moeilijke tijd. Juist in deze 

tijd is de motivatie van de mobili-

teitskandidaat bepalend voor een 

succesvol mobiliteitstraject. De 

banen liggen niet voor het op-

scheppen en werkgevers hebben 

keuze genoeg. Dus waarom zou 

een werkgever kiezen voor ie-

mand die niet echt gaat voor zijn 

bedrijf? Voor die persoon zijn er 

genoeg anderen die wel gemoti-

veerd zijn.” 

 

Is netwerken echt belangrijk 

voor het voor het vinden van 

een nieuwe baan? (ik denk 

hierbij aan het eerste boek van 

Aaltje Vincent waarbij toen al 

werd uitgegaan dat meer dan 

70% van de mensen via netwer-

ken aan een andere baan komt). 

“Netwerken is cruciaal. Hoe groter 

je netwerk, des te sneller je ander 

werk hebt.” 

 

Maar wat is dan volgens jou 

goed / adequaat netwerken? 

“Netwerken gaat zowel bewust als 

onbewust, maar vooral wanneer je 

op zoek bent naar ander werk zou 

je doelgericht aan je netwerk moe-

ten werken. Dat betekent allereerst 

dat je probeert alle mensen die je 

al kent te informeren over je situa-

tie. Ook je (naaste) familie en 

vrienden. Want je zult er verbaasd 

over staan hoe slecht deze men-

sen die je na staan precies weten 

wat je doet en welk werk je precies 

zoekt. Zorg dat je hen optimaal 

informeert op een positieve manier 

over jouw situatie. Zij zijn jouw am-

bassadeurs en gunnen je het bes-

te. Ze zullen direct aan jou denken 

wanneer er zich ergens voor jou 

een kans voordoet. 

 

Tegelijkertijd ga je ook gericht zoe-

ken naar mensen die voor jouw 

doel mogelijk belangrijk zouden 

kunnen zijn en probeert met hen 

direct of indirect via een bekende 

contact te leggen. 

Goed en adequaat netwerken is 

geven-geven-geven. Iets belange-

loos doen voor anderen en daar-

voor iets terugontvangen omdat de 

ander zich jou positief herinnert. 

Denk bij ‘geven’ aan bijvoorbeeld 

informatie en kennis delen. Contac-

ten delen, positiviteit delen etc. 

 

Adequaat netwerken is ook gericht 

zoeken naar mensen die op dit mo-

ment de functie bekleden die jij 

graag zou willen vervullen. Mensen 

uit jouw netwerk benaderen die deze 

mensen kennen. 

 

Sociale media als LinkedIn, Face-

book en Twitter optimaal gebruiken 

en inzetten voor je doelen. 

 

Belangrijk bij dit alles is dat je positi-

viteit uitstraalt, zodat je in de herin-

nering van de mensen die je leert 

kennen op een positieve manier in 

hun geheugen gegrift blijft staan.” 

 

Veel mensen zeggen dat ze goed 

netwerken maar is dat volgens jou 

zo? (ik denk hierbij aan veel men-

sen die je benaderen, voor zichzelf 

iets willen (ze beschrijven het dan 

wel als volgt: ”ik wil graag een 

keer met je praten om te kunnen 

ontdekken wat we voor elkaar 

kunnen betekenen”) en als het 

niet uitkomt, hoor of zie je ze nooit 

meer. Of mensen waarvoor je iets 

hebt gedaan en die dan doelbe-

wust vergeten dat je iets voor hen 

hebt gedaan (omdat ze zich voor 

die periode schamen, ect..) en 

waarbij het dus niet bestaat dat er 

‘gelijk wordt overgestoken’….) 

“Bij de manier waarop deze vraag 

wordt gesteld, lijkt het erop dat je 

ervan uitgaat dat er automatisch iets 

‘terug’ moet komen voor datgene wat 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja ja 

ja 

ja ja 
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“wie goed doet, goed ontmoet” 

Stichting SAMStichting SAM 

je voor een ander doet. Dat is niet 

netwerken, dat klinkt als onder-

handelen. Voor wat-hoort wat. Ik 

kom dan toch terug op wat ik hier-

voor ook al zei. Netwerken is ge-

ven-geven-geven. Je krijgt van-

zelf iets terug. Rob van Eeden, 

mister netwerker himself, zei ooit 

eens in een presentatie over net-

werken: “De ontvanger van een 

cadeau hecht meer waarde aan 

het cadeau dan de gever ervan”. 

Dit herken je vast wel. Jaren later 

hoor je op dat verjaardagsfeestje 

dat de jarige nog steeds veel ple-

zier heeft van jouw cadeau, terwijl 

je zelf niet eens meer wist wat je 

gegeven had. Zo natuurlijk moet 

netwerken verlopen. De mensen 

om je heen die door jou benaderd 

zijn, moeten zich jou op zo’n ma-

nier positief herinneren dat ze 

aan je denken wanneer er zich 

een kans voordoet. 

Overigens is het ook voor jezelf 

fijner wanneer je niet in een ‘voor-

wat-hoort-wat’ modus netwerkt, 

want dan zul je veel en vaak te-

leurgesteld worden.” 

 

Je beschrijft jezelf als 

‘netwerker pur sang’. Kun je 

ons beschrijven wat je daarmee 

bedoelt. 

‘Wie goed doet, goed ontmoet’ en 

‘Nooit geschoten is altijd mis’ zijn 

twee levensspreuken van mij. 5% 

van alle mensen kunnen en willen 

niet netwerken. 90% van alle 

mensen kunnen het wellicht nog 

niet, maar zullen het wel kunnen 

leren. De laatste 5% is netwerker 

‘pur sang’. Die hoeven het niet te 

leren, want hun manier van wer-

ken en leven is automatisch net-

werken. 

Ik reken mij tot de laatste groep. 

Oh, wat klinkt dat hautain. Zo 

bedoel ik het niet, maar het kost 

mij geen moeite om mensen posi-

tief tegemoet te treden, het gaat 

vanzelf en dan heb je al de helft 

van je ‘netwerkklus’ geklaard ☺. 

 

Je startte je carrière als onder-

nemer, je hebt bijzonder veel 

ervaring daarna opgedaan in 

veel soorten functies binnen de 

overheid en wederom presen-

teer je je als ondernemer. 

Kruipt het bloed waar het niet 

gaan kan? 

“Ik vind niets fijner dan zelf bepa-

len wat ik doe. Zelf beslissingen 

nemen en vooral zelf mijn eigen 

plannen uitvoeren. Overigens wel 

het liefste met andere gelijkge-

stemden. Daar past ondernemer-

schap goed bij. Overigens waren 

de functies binnen de overheid 

ook vanuit mijn eigen bedrijf ge-

ïnitieerd. Dat past ook het beste 

bij mij.” 

 

Jij hebt nu een duidelijk doel 

voor ogen waar je heen wilt, is 

volgens jou het gebrek aan een 

doel hebben (zicht op de ein-

der) voor veel mensen een 

struikelpunt of is het meer de 

‘guts’ hebben om de route te 

nemen die bij dat doel hoort. 

Dus toch maar gaan voor ze-

kerheid? Hoe voelt dat voor 

jezelf? Ben je wel eens bang 

dat het niet lukt of hoe zit het 

voor jou? 

“Elk mens heeft zijn eigen rede-

nen om te gaan voor een doel of 

niet. Elke situatie is uniek. Ik ben 

in de gelukkige omstandigheid 

dat mijn partner en ik beiden 

gaan voor uitdaging. We zijn be-

reid om risico’s te nemen voor 

doelen die we willen realiseren. 

Maar dat kenmerkt het onderne-

merstype. Gelukkig maar dat niet ie-

dereen zo is als wij, want dan zou de 

wereld er heel wat minder gestructu-

reerd uitzien dan nu het geval is. Voor 

anderen kan ik niet beslissen. Wel 

ben ik ervan overtuigd dat een con-

creet doel hebben, helpt bij het berei-

ken van iets dat je voor ogen hebt. Of 

je nu ondernemend bent of niet.” 

 

Je bent nu bezig met een nieuw 

product, de Keuzeversneller. Kun 

je ons in één zin uitleggen wat dit 

nieuwe product inhoudt? 

“Wij, Peter Barsingerhorn, Tjebbe 

Hepkema en ik helpen mensen in één 

dag keuzes te versnellen.” 

 

Sandra, dit is erg interessant. We 

nodigen jou en je maten uit om ons 

over dit product nader te informe-

ren. Maar nu nog even iets anders: 

stel dat we je vragen om een soort 

seminar voor Hoofden P&O, Direc-

teuren of leden van de Onderne-

mingsraad te geven over netwer-

ken, mogen we erop vertrouwen 

dat we een beroep op je mogen 

doen?  

“Tuurlijk, altijd. Ik heb een goede leer-

school gehad en die wil ik graag met 

anderen delen.” 
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Stichting SAMStichting SAM 

 
Dank aan het 

Ministerie van EZ 
 
 

Dit ministerie heeft een eigen klussenpool. EZ 
laat weten dat als er voor een klus geen interne 
kandidaat gevonden wordt, de klus ook open 

staat voor een medewerker die vanuit het 
SAM Netwerk wordt aangeboden. 

 
Let wel, voor het ministerie van EZ geldt dat er 

alleen met gesloten beurs wordt uitgeruild. 
 

De Stichting SAM juicht dit besluit van harte toe 
want hiermee ontstaan er toch weer kansen voor 
medewerkers van andere werkgevers om werker-
varing op te doen bij dit prachtige departement. 

De Stichting SAM onderhoudt niet alleen het SAM 

netwerk maar komt al enkele jaren met verschillende 

nieuwe diensten/producten die een impuls kunnen 

betekenen voor een vitale regionale arbeidsmarkt. 

Eind 2011 vond de 1ste editie van de Loop-

baan4daagse plaats die destijds nog mede samen 

met het UWV werd georganiseerd. In april 2013 heeft 

de Stichting SAM het zelfstandig georganiseerd. In 

2012, jaar van het zoekprofiel, vond de eerste work-

shop plaats over het verbeterd aanbieden van kandi-

daten met het doel om sneller een succesvolle match 

tussen een vacature en een kandidaat te maken. In 

2012 werd de samenwerking opgestart met het IMK, 

het instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. De 

workshops uit deze constructieve samenwerking wor-

den op regelmatige tijden gegeven en vinden gretig 

aftrek bij werkgevers die het belangrijk vinden om 

medewerkers ‘in beweging’ te krijgen. En 2012 vond 

de start plaats van de SAM Regiopool. Enerzijds was 

dit de mogelijkheid voor de Stichting SAM om een 

koppeling tussen kandidaten en vacatures te maken 

via een systeem (via internet) en anderzijds om een 

derde partij een aanvulling te laten geven aan het 

matchen. Iets waar loopbaanbegeleiders soms niet 

voldoende aan toe kwamen. En dan nu dan het nieu-

we project: de online loopbaanportal. Een unieke 

kans voor werkgevers om tegen verdraaid lage kosten 

ervaring op te doen met de ePortfolio voor de mede-

werkers. 

De netwerkbijeenkomst bij 

de gemeente Bernheze: er 

werd veel informatie uitge-

ruild en dankbaar zijn kandi-

daten en vacatures con-

structief met elkaar uitgewis-

seld. Dank aan de gemeente 

Bernheze voor de fantasti-

sche gastvrijheid. 

We doen ‘t SAMen in de regio !We doen ‘t SAMen in de regio !We doen ‘t SAMen in de regio !   

Werkgevers die zich recentelijk hebben aan-

gesloten bij het SAM netwerk: 
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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: 

21 november 

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 staan vermeld 

op de website, onder 

SAM Agenda 

RedactiecommissieRedactiecommissie  
  

Ad SmetsAd Smets  

Annemarie KastelijnAnnemarie Kastelijn  

Myriam de RooMyriam de Roo  

Nynke VisserNynke Visser  

Sjaak VerweijSjaak Verweij  

 

Stichting SAMStichting SAM 

OPROEP door OPROEP door Ad SmetsAd Smets,,  

voorzitter voorzitter Stichting SAM 
E: ad.smets@samzon.mobi 

Sjaak Verweij over de SAM Workshops:Sjaak Verweij over de SAM Workshops:Sjaak Verweij over de SAM Workshops:   

Vanuit de Stichting SAM draag ik zorg voor de organisatie van 

workshops. Zowel workshops voor HR professionals als voor me-

dewerkers die zich oriënteren op een verandering van hun baan. 

Met het IMK, het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf heeft de 

Stichting SAM een samenwerkingsovereenkomst afgesloten in het 

kader van de workshops rondom ondernemerschap. Deze work-

shops vinden regelmatig plaats, en kunnen tevens ook ‘in com-

pany’ georganiseerd worden. Heb jij zelf of een collega belang-

stelling om aan deze workshop in 2014 deel te nemen, geef je dan zo snel mogelijk 

op. Wees erbij en laat deze kans niet schieten. 

Wij zijn nu volop bezig om in 2014 met verschillende 

workshops te komen samen met andere aanbieders. 

Heb jij zelf een workshop die je via de Stichting SAM 

wilt aanbieden, neem dan contact met mij op. 

 

E: sjaak.verweij@samzon.mobi 

De Stichting SAM heeft t/m september maar liefst 

120 vacatures van de deelnemende werkgevers 

uitgezet. Voor 26 medewerkers die op zoek zijn 

naar een nieuwe uitdaging werd een warme aan-

dacht gevraagd. 

Dit werd gedaan vanuit de ‘SAM Regiopool’ en 

dankzij de belangeloze inzet van RegioEffect is 

via haar systeem een deel van de matching voor 

de werkgevers verricht. Dat deze pilot een succes 

was moge duidelijk zijn. Klik hier voor het gehele 

rapport. De SAM Regiopool wordt voortgezet... 

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 in april, is vanaf oktober 2012 al weer 

hard gewerkt aan een nieuwe pilot die net voor de zomer-

periode werd aangeboden: 

een online loopbaanportal met daaraan gekoppeld een 

ePortfolio voor alle medewerkers.  

Het vergde veel overleg en nauwe afstemming met ver-

schillende aanbiedende partijen. De Stichting SAM heeft 

onder andere vanuit de gemeente Eindhoven het verzoek 

gekregen om deze nieuwe pilot op te zetten. Om HR 

‘klaar te stomen’ voor de BRAINPORTREGIO….. 

Wij zijn er trots op dat we werkgevers nu de mogelijkheid 

kunnen bieden om tegen gunstige voorwaarden (lage 

kosten en een korte implementatie tijd)  aan de online 

loopbaanportal mee te doen. 

Wij vragen verantwoordelijken voor het HRM beleid om 

hun warme aandacht, vandaar de oproep:  

DOE MEE MET DEZE UNIEKE KANS ! 

Klik hier voor het projectplan 

Stichting SAMStichting SAM 

AANKONDIGINGAANKONDIGING  
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. 

mailto:redactie@samzon.mobi
http://www.samzon.mobi/index_bestanden/SAM_Agenda.htm
mailto:ad.smets@samzon.mobi?subject=n.a.v.%20het%20SAM%20Bulletin
mailto:sjaak.verweij@samzon.mobi?subject=n.a.v.%20het%20SAM%20Bulletin
http://www.samregiopool.nl
http://www.samzon.mobi/SAM/Eindrapportage_SAM_Regiopool.pdf
http://www.samzon.mobi/SAM/SAMProjectPlatform.pdf
http://www.linkedin.com/in/adsmets/
http://www.linkedin.com/in/sjaakverweij

