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Een duurzaam inzetbaarheidsbeleid is 

alleen mogelijk indien het management 

het nuttig vindt om in een bepaalde me-

dewerker te investeren. Bovendien is het 

uiteraard van belang dat mensen bereid 

en in staat zijn om zelf ook actief te in-

vesteren in het verder uitbouwen van 

hun expertise en employability. Deze 

duale verantwoordelijkheid noodzaakt tot 

goed overleg en veelvuldige interacties 

tussen werkgever en werknemer, vooral 

op het niveau van de dyade direct lei-

dinggevende en medewerker. Weder-

zijds respect en openheid in de commu-

nicatie zijn nodig om te kunnen komen 

tot vruchtbare dialogen waarin individue-

le preferenties, capaciteiten en doelstel-

lingen met betrekking tot werk en per-

soonlijke ontwikkeling in acht worden 

genomen, en uiteraard zorgvuldig wor-

den afgestemd op de organisatiedoel-

stellingen.  

Gezien de enorme diversiteit in percep-

ties die mensen hebben ten aanzien van 

levens- en loopbaansucces, moet hierbij 

een niet-normatief raamwerk worden 

gehanteerd. Niemand is immers in staat 

om voor anderen te beslissen wat suc-

cessen in het leven en in het werk inhou-

den, en hoe en wanneer - dat wil zeg-

gen, op welke leeftijd - die successen 

bereikt zouden moeten zijn. 

Om reden van de pluriforme arbeids-

markt, grote individuele verschillen tus-

sen mensen (denk bijvoorbeeld aan ge-

zondheid, coping-stijl, persoonlijkheid, 

werkcentraliteit, om maar een paar indi-

viduele factoren te noemen), en het toe-

genomen belang dat de nieuwe genera-
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ties werknemers hechten aan het hebben van 

meer regie over hun loopbaan, en aan ande-

re levensgebieden (zoals ‘kwaliteitstijd’ met 

familie en vrienden, en andere vormen van 

vrije tijd) moeten we voorkomen dat we den-

ken in termen van categorieën aangaande 

leerbehoeftes, motivatie, verantwoordelijkhe-

den, loopbaanpieken, loopbaansucces, pen-

sioenleeftijd, enzovoorts. 

Mensen hebben heel verschillende antwoor-

den op loopbaangerelateerde vragen, zoals: 

hoe lang moet ik nog doorwerken; hoe lang 

kan ik nog doorwerken; hoe lang mag ik nog 

doorwerken; en hoe lang wil ik nog doorwer-

ken?  

Prof. dr. Beatrice van der Heijden is lid van de Prof. dr. Beatrice van der Heijden is lid van de Prof. dr. Beatrice van der Heijden is lid van de 

Raad van Inspiratie van de Stichting SAM. Met Raad van Inspiratie van de Stichting SAM. Met Raad van Inspiratie van de Stichting SAM. Met 

haar wetenschappelijke expertise voorziet zij haar wetenschappelijke expertise voorziet zij haar wetenschappelijke expertise voorziet zij 

deze stichting van kennis om vanuit haar doel-deze stichting van kennis om vanuit haar doel-deze stichting van kennis om vanuit haar doel-

stelling (leveren van een bijdrage aan de vitali-stelling (leveren van een bijdrage aan de vitali-stelling (leveren van een bijdrage aan de vitali-

teit van de regionale arbeidsmarkt) te kunnen teit van de regionale arbeidsmarkt) te kunnen teit van de regionale arbeidsmarkt) te kunnen 

blijven opereren.blijven opereren.blijven opereren.   
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      Prof. Dr. Beatrice van der Heijden: 

“Ik vraag mij af of de meeste leidinggevenden, net zo min als de“Ik vraag mij af of de meeste leidinggevenden, net zo min als de“Ik vraag mij af of de meeste leidinggevenden, net zo min als de   
uitgevers van veel HRuitgevers van veel HRuitgevers van veel HR---bladen, wel zo goed kunnen rekenen.”bladen, wel zo goed kunnen rekenen.”bladen, wel zo goed kunnen rekenen.”   

Concreet - naar mijn 

mening - kunnen veel 

loopbaanproblemen aange-

pakt en mogelijk opgelost wor-

den als medewerkers zelf, hun 

familieleden en het manage-

ment, in arbeidsorganisaties 

hun attitudes ten aanzien van 

leeftijd, loopbaanmodellen en 

loopbaansucces veranderen. 

Omdat de percepties van de 

verschillende partijen ten aan-

zien van de mogelijkheden en 

beperkingen die medewerkers 

gedurende hun loopbaan er-

varen, in sterke mate het loop-

baangedrag van laatstge-

noemden bepalen, moet het 

voorkómen van leeftijdsstere-

otypering één van de belang-

rijkste aandachtspunten zijn in 

employability-beleid. 

Helaas kunnen we uit empi-

risch onderzoek afleiden dat 

veel oudere arbeidskrachten 

door hun leidinggevenden niet 

(meer) in staat worden geacht 

om te gaan met de hoge eisen 

die de moderne, complexe en 

competitieve arbeidsmarkt 

aan hen stelt 
*1)

 . Bovendien 

zijn hun leidinggevenden van 

mening dat de bekwaamheid 

en motivatie om nieuwe ken-

nis en vaardigheden te leren 

ook afgenomen zijn met de 

leeftijd. Ook is gebleken dat 

leidinggevenden consistent 

zijn in hun acties, blijkens hun 

geringe aandacht voor de 

loopbaanontwikkeling van de 

oudere werknemers. Veel lei-

dinggevenden argumenteren 

dat de terugverdientijd te kort 

is. Echter, gegeven het feit dat 

de resulterende ‘verwaar-

lozing’ van de loopbaanont-

wikkeling reeds waarneem-

baar is bij mensen van veertig 

jaar, terwijl ze dan nog min-

stens 25 (of binnenkort 27) 

jaar inzetbaar moeten zijn op 

de arbeidsmarkt, kunnen we 

ons afvragen of de meeste 

leidinggevenden, net zo min 

als de uitgevers van veel HR-

bladen, wel zo goed kunnen 

rekenen ... ….. 

En, wat de zaak nog ernstiger 

maakt, is de zogenaamde 

zichzelf vervullende profetie 

die we denken te kunnen 

waarnemen in ons onderzoek. Bij 

een geringe aandacht voor verde-

re loopbaanontwikkeling door de 

leidinggevende, zien we ook een 

verslapping van de aandacht voor 

een actieve investering in de ver-

dere loopbaangroei door de me-

dewerker zelf. Hierdoor zien we 

dat met het ouder worden hun 

ontwikkeling vaak ook daadwerke-

lijk ernstig in gevaar komt. Om het 

fenomeen van de zichzelf vervul-

lende profetie te doorbreken, is 

een integrale benadering nodig. 

Alle betrokken actoren zouden in 

goed overleg gericht moeten zijn 

op het inrichten van gezonde, wel-

varende, aantrekkelijke, uitdagen-

de en productieve loopbanen. 
*2)

 

Beatrice van der Heijden, 

Professor of Strategic HRM 

*1) Van der Heijden, B.I.J.M., De Lan-

ge, Demerouti, E., & Van der Heijde, 

C.M. (2009).  

Employability and Career Success 

Across the Life-Span. Age Effects on 

the Employability-Career Success 

Relationship. Journal of Vocational 

Behavior, 74, 156-164. 

 

*2) De Lange, A.H., & Van der Heij-

den, B.I.J.M. (2013). Een  leven lang 

inzetbaar? Duurzame inzetbaarheid 

op het werk: Interventies, best practi-

ces en integrale benaderingen. Alphen 

aan den Rijn: Vakmedianet BV. 

 

Workshop  Personal Branding in combinatie met Social MediaPersonal Branding in combinatie met Social Media:: 

 

‘Met succes de arbeidsmarkt op!’  

Een interactieve dag in samenwerking met Myriam de Roo van TRIVALENT, met o.a. : 

 * De kracht van een juiste mondelinge en schriftelijke presentatie 

 * Hoe profileer ik me onderscheidend op de arbeidsmarkt? 

 * Hoe werkt de arbeidsmarkt en waar liggen kansen? 

 * Hoe zet ik social media succesvol in? 

 

18 februari 2014, klik hier voor de info 

http://www.samzon.mobi/SAM/WorkshopPersonalBranding.pdf
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          Collegialiteit tussen SAM en LIFTCollegialiteit tussen SAM en LIFT  

Nadine Herwig, inmiddels 1 jaar coördinator LIFT netwerkNadine Herwig, inmiddels 1 jaar coördinator LIFT netwerk  

Graag stel ik me aan de lezers 
van het SAM Bulletin voor. 
Vanaf 1 oktober 2012 werk ik 
met veel plezier als Coördina-
tor voor het LIFT-netwerk. Bij-
dragen aan vernieuwing en 
ontwikkeling van organisaties 
en medewerkers, zijn voor mij 
belangrijke drijfveren in mijn 
werk. 

Ik geloof in het versterken van 
de individuele verantwoorde-
lijkheid van iedere werknemer 
voor zijn loopbaan en het sa-
menwerken van werkgevers 
op dit vlak. Daar bouw ik met 
LIFT graag aan mee en vind 
het belangrijk om ook met het 
SAM Netwerk een goede 
werkrelatie te onderhouden. 

Van oorsprong Gezondheids-
wetenschapper, ben ik sinds 
1995 actief in de Limburgse 
arbeidsmarkt op het gebied 
van werving & selectie, pro-
jectmanagement, loopbaanbe-
geleiding en mobiliteit. Hierbij 
werkte ik zowel in commerci-
ële- als in non-profitorgani-
saties. Vanaf 2004 tot nu werk 
ik bij de Provincie Limburg als 
interne loopbaanadviseur, ver-
trouwenspersoon en sinds 3 
jaar in de functie van beleids-
medewerker P&O. Ik ben 44 

jaar, moeder van 2 prachtige 
dochters van 10 en 13 jaar, 
die ik vooral wil meegeven dat 
“vooruit” bepaald wordt door 
welke kant je uitkijkt.... ! Van-
uit onze thuisbasis in Maas-
tricht, geniet ik ervan samen 
met hen allerlei leuke dingen 
te doen. 

De dynamiek van de Limburg-
se arbeidsmarkt is sterk aan 
verandering onderhevig. 

In de rol van LIFT coördinator 
is het de combinatie van ont-
wikkeling van initiatieven en 
de uitvoering hiervan in pro-
jecten, die goed bij mij past. 

Het uitbreiden en faciliteren 
van het LIFT-netwerk vanuit 
haar eigen identiteit, vind ik 
een inspirerend onderdeel van 
mijn takenpakket. Ik wil - sa-
men met en voor onze leden - 
concrete resultaten kunnen 
boeken. Graag wil ik de kans 
benutten, om mijn expertise 
van HR en mobiliteit in het 
bijzonder en mijn drive om 
betekenis te geven aan sa-
menwerking in onze regio, 
samenbrengen. 

Ik geloof in het belang van 
duurzame inzetbaarheid. Zo 

zeg ik altijd: “Je hebt geen toe-
stemming nodig om te schitte-
ren: jij bent aan zet.” 

Want mijns inziens zijn verande-
ringen een gegeven. Zorg daar-
om dat je steeds je eigen keuze 
kunt maken. Beweging ontstaat 
als dromen hun werkpak aan-
trekken, nietwaar? 

Als persoon sta ik bekend als 
samenwerkingsgericht, maar 
ook heel doelgericht en pragma-
tisch. Indien ik iets kan doen 
voor werkgevers van het SAM 
Netwerk om contacten te leggen 
met werkgevers van het LIFT 
netwerk, leg ik graag een lijntje! 

De goede contacten tussen de 

Stichting SAM en het bestuur van 

LIFT bestaan al vele jaren. Al van 

vóór de tijd dat de voorzitter van 

SAM tevens bestuurder was van 

LIFT. In 2013 hebben de bestu-

ren van SAM en LIFT een paar 

keer overleg gepleegd om de 

samenwerking aan te trekken. 

Vanuit het bestuur van LIFT 

wordt expliciet aangegeven om 

de deur verder open te zetten. 

Met de inzet van Nadine wordt 

hoopvol uitgekeken naar een na-

dere vormgeving in 2014. 
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    Best practices op de arbeidsmarkt:Best practices op de arbeidsmarkt:  

 Half lege glazen zien: 

vooral denken en reageren op wat er 

allemaal niet lukt en hoe werkgevers 

het allemaal niet snappen. 

 

Het kan ook anders uiteraard! Hoe 

dan? Welnu, door …….: 

 Een duidelijk, kort en krachtig 

antwoord te hebben op de meest 

gestelde vraag op de arbeids-

markt: 

‘vertel me eens wat over jezelf’ door 

aan te geven hoe jij de oplossing 

bent voor ons het probleem. 

 

 Te weten hoe recruiters, 

P&O’ers en managers denken en 

beslissen als het gaat om jou 

wel of niet uitnodigen en aanne-

men. 

De bastions, die deze mensen met 

zich meedragen, weten te beslech-

ten vanuit de gedachte dat het niet 

om jou als werkzoekende draait, 

maar om de gunst van de beslisser. 

 

 Zichtbaar te zijn op jouw per-

soonlijke deel van de arbeids-

markt. 

Dus de beslissers bij de bedrijven 

kennen waar jij graag wilt werken en 

in direct contact staan met de recrui-

ters van de buro’s waar ze mee sa-

menwerken. 

 

Myriam de Roo: “het is nog steeds mogelijk om nieuw werk te vinden”Myriam de Roo: “het is nog steeds mogelijk om nieuw werk te vinden”  

Stichting SAMStichting SAM 

Ondanks de huidige ar-

beidsmarkt is het nog 

steeds mogelijk om nieuw 

werk te vinden. En ja, dat 

kost veel tijd, is hard wer-

ken, je zult doorzettings-

vermogen aan de dag moe-

ten leggen en je incasse-

ringsvermogen (vanwege 

de vele afwijzingen) wordt 

aardig op de proef gesteld. 

Maar ieder die het gedegen 

en voorbereid aanpakt en 

slim zoekt naar kansen, 

kan wel degelijk succesvol 

zijn en die nieuwe baan 

scoren! 

Afgelopen SAM Netwerkbij-

eenkomst bij de GGD Bra-

bant-Zuidoost te Eindhoven, 

mocht ik mijn visie op het 

slim bewerken van de ar-

beidsmarkt delen met ieder-

een die er die ochtend bij 

was. Het werd een levendige 

presentatie met veel herken-

ning en mooie gesprekken. 

Voor iedereen die er niet bij 

kon zijn én ieder die het ver-

haal nog eens op zijn gemak 

doorleest, neem ik jullie 

graag nog een keertje mee in 

mijn verhaal. 

Veelgemaakte fouten 

Wat ik veel werkzoekenden 

zie doen, is het volgende: 

 Te weinig focus hebben: 

te veel van links naar rechts 

schieten in het zoeken naar 

vacatures en reageren op 

baankansen. Of een te alge-

meen loopbaandoel hebben, 

bijvoorbeeld ‘ik wil medewer-

kers in de zorg met passie 

laten werken’. 

 

 Te weinig werken aan kennen, 

vertrouwen en leuk vinden: 

niet alleen ondernemers moeten er 

voor zorgen dat ze zichtbaar zijn. 

Ook als werkzoekende sta je voor 

de taak bekend te raken bij belang-

rijke beslissers en jouw netwerk op 

een dusdanige manier in te richten 

en te onderhouden dat het vertrou-

wen ontstaat dat jij de oplossing 

bent voor het probleem waar die be-

slisser voor staat. En dat ook nog 

eens zo doen dat de gunfactor hoog 

is. 

 

 Niet weten hoe het werkt: 

teveel uitgaan van de eigen positie 

en zich onvoldoende verdiepen in de 

dynamieken op de arbeidsmarkt aan 

de werkgeverskant. 

 

 Onvoldoende actie: 

zo nu en dan eens een netwerkge-

sprek voeren en 1 of 2 x per week 

een sollicitatiebrief de deur uit te 

doen. Want tsja, het UWV stelt ook 

als eis maar 1x per week een sollici-

tatie … 

 

 Onvoldoende straatvechters-

mentaliteit: 

zich te snel uit het lood laten slaan 

en niet kost wat kost hun doel willen 

bereiken. 
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 In contact zijn met rele-

vante spelers op die ar-

beidsmarkt. 

Dat kan via netwerken 

(individueel of bijeenkom-

sten) en uiteraard via de 

prachtige middelen op soci-

al media. 

 

 Uiteraard in actie te 

komen. 

Een plan hebben hoe je 

iedere week weer een ge-

vulde agenda hebt met ver-

schillende netwerkgesprek-

ken of –bijeenkomsten en 

hoe je in contact blijft met 

beslissers en op zoek gaat 

naar vacatures. 

Het SAM netwerk kan hier 

een puike toevoeging bete-

“Met succes de arbeidsmarkt op”“Met succes de arbeidsmarkt op”  

Stichting SAMStichting SAM 

kenen. 

Er valt natuurlijk nog veel 

meer over te vertellen maar 

voor nu laat ik het hierbij. En 

mijn aanbod staat nog 

steeds: als je op dit moment 

een lastige casus hebt, mail 

of bel me gerust. Ik denk 

graag even met je mee! Klik 

hier voor mijn presentatie. 

 

Een actieve groet, 

Myriam de Roo 

 

Stichting SAMStichting SAM 

Gun jij jouw medewerkers eenGun jij jouw medewerkers een  

Intersectoraal georienteerdeIntersectoraal georienteerde  

ePortfolio toe?ePortfolio toe?  

…… Doe dan mee 

en laat je verleiden 

tot dit unieke aanbod ! 

 

Klik hier 

Myriam de Roo is lid van de 
SAM Redactiecommissie en 

heeft samen met de 
Stichting SAM een nieuwe 

workshop ontwikkeld: 

Personal Branding: 
“Met succes de 
arbeidsmarkt op” 

Voor meer informatie 
klik hier 

http://prezi.com/fvfgyx2vr1pr/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://www.samzon.mobi/SAM/SAMProjectPlatform.pdf
http://www.samzon.mobi/SAM/WorkshopPersonalBranding.pdf
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Gemeente Leudal maakt werk van mobiliteitGemeente Leudal maakt werk van mobiliteit  

Alphons Rikken, Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur: 

“De wereld om ons heen is steeds meer aan het veranderen. De 

overheid wil steeds meer taken neerleggen bij gemeenten, maar 

wel met minder geld. Wij krijgen taken erbij en dienen onze rol te 

pakken in de participatiesamenleving. Dit betekent: wij moeten het 

werk anders organiseren en wij moeten meer gaan samenwerken 

in en met de samenleving. Dit vraagt andere competenties van 

medewerkers. Wij streven naar de juiste mensen op de juiste plek. 

Dus soms moet je mensen stimuleren in mobiliteit door opleiding 

en training of door uitstroom naar buiten. 

Mobiliteit heeft ook te maken met de bezuinigingen waar we voor 

staan. We willen mensen ondersteunen met het zoeken naar een 

duurzaam toekomstperspectief en kiezen voor bewegen van werk 

naar werk door in-, door- of uitstroom. Op dit moment is het voor 

heel veel medewerkers een spannende tijd. Veranderen doet pijn, 

maar mensen kiezen bewust voor mobiliteit en uit ervaring weet ik 

dat  veel mensen achteraf blij zijn dat ze de stap gemaakt hebben.” 

José van Aaken, directeur bedrijfsvoering: 

Door mobiliteit wordt het netwerk vergroot. We leren van 

elkaar, ervaren dat de werkprocessen ook anders georga-

niseerd kunnen zijn en het vergroot het inzicht in hoe ik in 

het werk sta. We zien bij veel overheden dat er sprake is 

van afname van het aantal arbeidsplaatsen terwijl er gelijk-

tijdig ook vacatures zijn. De kunst is om de juiste mens op 

de juiste plaats te krijgen. Juist door het wisselen van per-

soneel (mobiliteit) niet alleen binnen maar ook buiten 

Leudal zijn de mogelijkheden om de juiste persoon op de 

juiste plaats te krijgen groter. Er zit enorm veel talent in 

onze organisatie. Ik denk dat onze eigen medewerkers 

niet altijd bewust zijn van al dat talent. Door af te toe in de 

keuken van een ander te kijken wordt het zelfinzicht en de 

kennis vergroot. Afgelopen jaar zijn een paar mooie voor-

beelden geweest binnen Leudal. Onze medewerkers zijn 

elders gaan werken (gemeente Nederweert, gemeente 

Roermond, Provincie Limburg) en medewerkers van ande-

re organisaties zijn bij Leudal komen werken (gemeente 

Roermond, GGD, WML). Dit heeft voor onze medewerkers 

en voor Leudal veel opgeleverd. 

In juni was het SAM netwerk te gast bij de gemeente Leudal.  In een korte terugblik op deze bijeenkomst vroeg ik  

Alphons Rikken, secretaris van de gemeente, Joyce van Someren Brand, projectleider van het mobiliteitscentrum en  

José van Aaken, directeur bedrijfsvoering naar de betekenis van mobiliteit voor de gemeente Leudal. 

Redactie: Inge de Kaste, communicatiemedewerker 
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De gemeente Leudal 
participeert sinds 2013 
actief binnen het SAM 
Netwerk. In april heeft de 
gemeente als werkgever 
ook meegedaan met de 
2de editie van de Regiona-
le Loopbaan4daagse die 
vanuit de Stichting SAM 
werd georganiseerd. 

 

In een korte tijd heeft 
Leudal diverse matches 
weten te bewerkstelligen. 
Deze werkgever onder-
schrijft het belang van col-
legiale uitruil van mede-
werkers en creëert in dat 
kader graag werkerva-
ringsplekken. 

José van Aaken, directeur bedrijfsvoering:José van Aaken, directeur bedrijfsvoering:  

“door mobiliteit wordt het netwerk vergroot”“door mobiliteit wordt het netwerk vergroot”  

Stichting SAMStichting SAM 

Als je de Dikke van Dale erop naslaat betekent ‘mobiliteit’  het 

zich verplaatsen; beweeglijkheid. Bij de Gemeente Leudal is dat 

niet anders. De maatschappij vraagt van organisaties om te antici-

peren op de veranderende vraag en hier ook flexibel op te kunnen 

inspelen. Datzelfde vraagt die organisatie van haar medewerkers. 

Er wordt steeds meer in rollen gedacht en de inzet van de juiste 

persoon op de juiste plek op het moment dat daar behoefte aan is. 

Dit principe van anticiperen is wat we noemen Strategische Perso-

neels Planning (SPP). De verwachtingen moeten helder zijn: “wat 

komt op ons af, wat hebben we nodig, wie kan daarin mee en wat 

is daarvoor nodig?” Dit maakt dat medewerkers weten wat van 

hen verwacht wordt om zich te kunnen klaarstomen voor die ver-

andering. Mobiliteit speelt hier een grote rol. Ervaring opdoen in 

een ander vakgebied, bij een andere werkgever, maar ook via 

opleiding je verder ontwikkelen. Uiteindelijk ben je zélf verantwoor-

delijk voor je arbeidsmarktwaarde en dus je inzetbaarheidskans. 

Als werkgever faciliteer je hierbij. Het mobiliteitscentrum onder-

steunt bij het maken van loopbaanstappen. En je doet jezelf tekort 

wanneer je alleen in tijden van bezuiniging hiermee bezig bent. Nu 

is wel die extra noodzaak waar je ook niet om heen kunt. Maar we 

zullen ons meer moeten beseffen dat mobiliteit of beter gezegd 

talentontwikkeling niet meer weg te denken is. Er is namelijk altijd 

een noodzaak, namelijk die van je eigen continue ontwikkeling. 

Mobiliteit is daarom ook een instrument om te investeren in mede-

werkers (duurzame inzetbaarheid, employability) én in de organi-

satie (positie behouden als instelling en potentieel werkgever). Life

-time employment is passé. Maar je hebt als goed werkgever wel 

de belangrijke taak zoveel mogelijk te ondersteunen in de ontwik-

keling en de  arbeidsmarktwaarde van je personeel. Mobiliteit is 

binden én boeien. Het biedt kansen voor onze eigen medewerkers 

en voor toekomstige collega’s. Ook als die toekomst niet binnen 

Leudal mogelijk is, is het voor de organisatie van belang om me-

dewerkers te kunnen begeleiden van werk naar werk. 

Drs. Joyce van  Someren Brand,Drs. Joyce van  Someren Brand,  

projectleider Mobiliteitscentrum: projectleider Mobiliteitscentrum: “Er is“Er is  

altijd een noodzaak, namelijk je eigenaltijd een noodzaak, namelijk je eigen  

continue ontwikkeling”continue ontwikkeling”  

Gemeente Leudal op TV klik hier 

Gemeente Leudal op TV klik hier 

http://www.l1.nl/video/loopbaanvierdaagse-voor-ambtenaren-22-apr-2013
http://www.3ml.nl/gemist.php?id=3009
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Let op:Let op:  

voor SAM ledenvoor SAM leden  
 

De eerstvolgende SAM netwerkbijeen-

komst vindt plaats op: 

4 februari 2014 

Neem je kandidaten en klussen mee, 

i.v.m. het speciale matchoverleg dat 

start om 09:00 uur 

Alle data van de reguliere SAM bijeen-

komsten staan vermeld op de 

website, onder 

SAM Agenda 

Stichting SAMStichting SAM 

De netwerkbijeenkomst bij de 

GGD Brabant-Zuidoost: 

er werd veel informatie en 

kennis uitgeruild en dankbaar 

zijn kandidaten en vacatures 

constructief met elkaar bespro-

ken en uitgewisseld. 

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

Het was een boeiende net-

werkbijeenkomst. De alge-

meen directeur, Annelie Ste-

vens-Ruiters heeft ons per 

video toegesproken en ons 

een hart onder de riem gesto-

ken. Zij onderschrijft het be-

lang van samenwerken in het 

kader van het genereren van 

beweging onder het perso-

neel.  

Adjunct-directeur, Pim La-

mers, legde ons uit wat de 

werkzaamheden zijn van de 

GGD en met welke andere organisaties zij samen-

werken.  

De Omgevingsdienst Bra-

bant Zuidoost heeft zich 

voorgesteld als nieuwe 

deelnemende werkgever. 

Wij zijn uitgenodigd om in 

2014 te gast te zijn bij 

deze werkgever. 

De presentatie van Myri-

am de Roo over ‘Best 

practices op de arbeids-

markt’ was een puike af-

sluiter van deze bijeen-

komst.  

 

Dank aan de GGD Brabant-

Zuidoost voor de geweldige 

gastvrijheid. 

http://www.samzon.mobi/index_bestanden/SAM_Agenda.htm
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Skype adres: sam.netwerk 
Twitter: sam_netwerk 
 
T: 040 - 256 60 66 
E: redactie@samzon.mobi 
 

© Copyright 

RedactiecommissieRedactiecommissie  
  

Ad SmetsAd Smets  

Annemarie KastelijnAnnemarie Kastelijn  

Myriam de RooMyriam de Roo  

Nynke VisserNynke Visser  

Sjaak VerweijSjaak Verweij  

 

Stichting SAMStichting SAM 

Ad Smets: Ad Smets: “wie mag ik uitdagen?”“wie mag ik uitdagen?”  

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

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 

medewerkers die zich oriënteren op een 

verandering van baan. 

E: sjaak.verweij@samzon.mobi 

Gloort er hoop aan de einder? Wij zijn weliswaar 

in het 3
de

 kwartaal uit de recessie geslipt maar is 

dit nu de grote doorbraak waar we al jaren op 

wachten / hopen? Laten we positief blijven en 

iedere keer weer denken dat dit in ieder geval het 

begin is. Een begin van verbetering. En toch voe-

len velen dat we aan de vooravond van iets veel 

belangrijkers staan: de noodzaak van een sub-

stantiële transformatie. De wereld verandert zó 

snel en de technieken en middelen halen onze tijd 

- dat we met ons werk (de waan van alle dag) 

bezig zijn - in. We kunnen het in de 36-urige 

werkweek niet meer volgen. Wij zijn aan zet om 

adequaat deze ommekeer te handelen. Wie mag 

ik uitdagen om hierover in het SAM Bulletin op te 

reageren? Klik hier om je inbreng te leveren. 

Stichting SAMStichting SAM 

UNIEK AANBODUNIEK AANBOD  
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 diensten 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. 

Brengt uw boekhouding op orde! 
Advisering 

Jaarrekening 

Salarisadministratie 

Aangiftes Omzetbelasting 

Aangiftes Inkomstenbelasting 

Voor Midden & Klein Bedrijf 

ZZP-ers & Startende Ondernemers 

Wij werken met een vast abonnementsbedrag 

U weet precies waar u aan toe bent, dus geen 

onverwachte of onduidelijke rekeningen 

Neem vrijblijvend contact met ons op 

Workshop  Onderzoek naar OndernemerschapOnderzoek naar Ondernemerschap::  

Stichting SAM organiseert in samenwerking met het IMK (Instituut voor Mid-

den en Kleinbedrijf) rondom het thema “Onderzoek naar Ondernemerschap” 

een workshop voor kandidaten. 

21 januari Onderzoek naar Ondernemerschap (dag 1, klik hier) 

6 februari Onderzoek naar Ondernemerschap (dag 2, klik hier) 

mailto:redactie@samzon.mobi
mailto:ad.smets@samzon.mobi?subject=n.a.v.%20het%20SAM%20Bulletin
mailto:sjaak.verweij@samzon.mobi?subject=n.a.v.%20het%20SAM%20Bulletin
mailto:ad.smets@samzon.mobi?subject=ik%20wil%20graag%20een%20reactie%20schrijven%20in%20het%20SAM%20Bulletin
http://www.loopbaanvierdaagse.nl
http://www.linkedin.com/in/adsmets/
http://www.linkedin.com/in/sjaakverweij
mailto:info@interino.nl?subject=graag%20info%20n.a..v.%20Sam%20Bulletin
http://www.interino.nl/
http://www.samzon.mobi/SAM/KandidatenWorkshopOndernemerschap.pdf
http://www.samzon.mobi/SAM/KandidatenWorkshopOndernemerschap.pdf

