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Annelie vertelt dat ze opgeleid is 

tot kunsthistorica. “Ik koos heel 

bewust juist niet voor geschiede-

nis omdat ik niet het onderwijs in 

wilde, maar uiteindelijk ging ik 

toch lesgeven. En dit vond ik wel 

heel erg leuk.” 

Helaas werd ze boventallig en 

greep ze de kans om weer te 

gaan studeren, beleids- en be-

stuurswetenschappen. Zo rolde 

ze in een directeursfunctie op de 

school waar ze werkte. 

“Na negen jaar was het voor mij 

weer tijd voor iets anders. Na zo-

veel jaren ga ik me vervelen. Het 

is goed om af en toe van werk, 

van omgeving te veranderen. Dit 

biedt kansen om jezelf te ontwik-

kelen. Mobiel zijn vind ik heel be-

langrijk. “ 

Na een korte tijd bij de vrouwen-

vakschool, werd Annelie directeur 

 De mobiliteitsbewe-
gingen van de direc-
teur GGD-BZO 

 Mariëlla van de Wa-
terbeemd: “ik heb 
een prachtige baan”. 
Lees waarom 

  Doelstelling van 
Stichting SAM is ook: 
kennisdeling via dit 
bulletin 

  NIEUW: workshop 
Personal Branding 
van Myriam de Roo 
(Trivalent) 

 Versnel het proces 
met de Keuzever-
sneller 

  Terugblik puike 
Loopbaan4daagse 

  De laatste 5 SAM 
Netwerkbijeenkom-
sten 

  Nieuwsoverzicht van 
de Stichting SAM 

20 december 2013 
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Van kunsthistorica tot GGD directeur 

Op 21 november was het SAM Op 21 november was het SAM 

netwerk te gast bij de GGD Bra-netwerk te gast bij de GGD Bra-

bantbant--Zuidoost. Annelie StevensZuidoost. Annelie Stevens  

(directeur van de GGD) wilde (directeur van de GGD) wilde 

graag vertellen over haar eigen graag vertellen over haar eigen 

loopbaan en het belang van loopbaan en het belang van 

mobiliteit. Door een belangrijke mobiliteit. Door een belangrijke 

bijeenkomst in Den Haag kon bijeenkomst in Den Haag kon 

zij er uiteindelijk die ochtend zij er uiteindelijk die ochtend 

helaas niet bij zijn. Vandaar dat helaas niet bij zijn. Vandaar dat 

wij haar graag in het SAM bulle-wij haar graag in het SAM bulle-

tin alsnog aan het woord laten, tin alsnog aan het woord laten, 

om ons alsnog mee te nemen om ons alsnog mee te nemen 

in haar loopbaanbewegingen..in haar loopbaanbewegingen..  

van een welzijnsorganisatie in Utrecht. Binnen de 

stad fuseerden meerdere welzijnsorganisaties waar-

door maatschappelijk werkers ook ineens in een an-

dere wijk moesten gaan werken. 

“Het is goed om af en toe van omgeving te verande-

ren, met andere klanten, in een ander team. En je 

merkt ook dat heel veel mensen dit uiteindelijk zelf 

ook heel leuk vinden. Je boort weer andere talenten 

aan, heel belangrijk. En vraag ook eens aan mede-

werkers wat ze in hun vrije tijd doen. Voorzitter van 

een tennisvereniging of het organiseren van een 

sporttoernooi voor tien scholen. Daar heb je ook be-

paalde talenten voor nodig en waarom zou je die niet 

in je werk gebruiken. Ik geloof in mobiliteit, het helpt 

mensen. Als directeur zorg ik voor werk, maar voor 

plezier in je werk moet je zelf zorgen.” 

Redactie, Inge de Kaste 

Annelie Stevens Annelie Stevens Annelie Stevens ---   Ruiters, directeur GGD Ruiters, directeur GGD Ruiters, directeur GGD –––   BZOBZOBZO   
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               Mariëlla van de Waterbeemd 

“Ik vind het een prachtige baan” 

De GGD Brabant-Zuidoost 

heeft een breed diensten-

pakket. Veel mensen ken-

nen de GGD van de vaccina-

ties of de schoolverpleeg-

kundigen. 

Toch doen wij veel meer. 

Denk bijvoorbeeld aan de 

inspecties op kinderdagver-

blijven. Of aan de infectie-

ziektebestrijding, dan wel de 

reizigerszorg. En wat te den-

ken aan de ambulancezorg. 

Ook die valt onder onze 

GGD.  

Mariëlla: “Helaas wordt er bij 

de overheid en in de zorg 

steeds meer bezuinigd. Dat is 

voor de GGD goed merkbaar. 

Ook wij moeten helaas af-

scheid nemen van een aantal 

medewerkers, want interne 

doorstroom is niet altijd moge-

lijk. Gelukkig hebben wij een 

goed sociaal plan. Medewer-

kers krijgen ruim de tijd om 

ander werk te vinden; om zich 

te heroriënteren op de ar-

beidsmarkt en om te scholen.” 

“De GGD bouwt, met name 

via de Stichting SAM, aan 

een groot netwerk om zo va-

catures en kandidaten uit te 

wisselen. Maar ook werkerva-

ringsplekken, kennis en best 

practices worden met elkaar 

gedeeld.” 

“Mobiliteit vinden wij heel be-

langrijk, je hebt het al uit het 

verhaal van onze directeur - 

Annelie Stevens - kunnen ver-

nemen”, vervolgt Mariëlle met 

bevlogenheid. “Wij hebben als 

organisatie behoefte aan flexi-

bel inzetbare medewerkers en 

willen optimaal gebruik maken 

van hun kwaliteiten.” 

“Medewerkers krijgen bij ons 

de ruimte om te onderzoeken 

waar hun valkuilen liggen, 

welke kwaliteiten beter ingezet 

kunnen worden en vooral ook 

waar hun passie ligt.” 

“Het is goed om te kijken naar 

activiteiten die je ‘leegzuigen’ 

en die waar je juist energie 

van krijgt. Door een kleine 

verschuiving in werkzaamhe-

den kun je met nieuwe ener-

gie en plezier naar je werk.” 

Mariëlla, als je praat over je 

werk, dan verschijnt er een 

enorme smile op je gezicht. 

Weet je dat? 

“Ik ben adviseur mobiliteit en 

ik vind het een prachtige 

baan. Ik help om de kussens weer 

eens op te schudden. En als ik 

dan de twinkeling in de ogen van 

medewerkers zie wanneer ze ge-

vonden hebben wat ze echt wil-

len; dat is een gouden moment. 

Ook voor mij. Want daar doe ik 

het voor!” 

“Ik vind het erg mooi om te zien 

dat medewerkers in beweging 

willen, mogen en kunnen komen 

en de switch maken. Dat ze met 

hun leidinggevende in gesprek 

gaan over hun professionele ont-

wikkeling of de stap naar een an-

dere baan zetten.” 

“Als je ze maar even de tijd gunt 

en die twinkeling in de ogen laat 

(her)ontdekken.” 

Redactie, Inge de Kaste 

 

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
http://www.trivalent.org/
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         SAM Bulletin: de laatste 3 edities 

Klik hier om de editie te lezen: 

 Help, ik zie door de bomen ‘t bos niet meer. Geen nood, Stichting SAM 
helpt je erbij! 

 Unieke kans voor werkgevers om een online loopbaancenter te ver-
krijgen. Doe mee en gun je medewerkers een ePortfolio 

 Werkervaring van Annelies Maijoor: “dit paste als een jas” 

 Carina Verbunt gelooft in SAMenwerken 

 INTERVIEW: Sandra Lubbers, netwerker pur sang, geeft aan wat zij 
verstaat onder ‘constructief netwerken’  

Doelstelling Stichting SAM: KENNISDELING o.a. via artikels 

Stichting SAMStichting SAM 

Klik hier om de editie te lezen: 

 Mariëlle vindt baan via de Loopbaan4daagse 

 Foto impressie van de Loopbaan4daagse 

 Ervaringen van Inge de Kaste, communicatie adviseur 

 2500
ste

 bezoeker van de website, Maurice, over zijn bezoeken aan de 
gemeenten Uden en Bernheze 

 Cijfermateriaal, wat leverde het ons op…. 

 Het volgende project staat gereed: regionaal platform met ePortfolio. 
Werkgevers, dit is een uitgelezen kans om mee te doen! 

 De Stichting SAM biedt de website www.loopbaan4daagse.nl aan 
voor soortgelijke projecten 

Klik hier om de editie te lezen: 

 Prof. Dr. Beatrice van der Heijden: naar een duurzaam inzetbaar-
heidsbeleid 

 Nadine Herwig, 1 jaar coördinator van het LIFT netwerk 

 De gemeente Leudal maakt werk van mobiliteit 

 Myriam de Roo: Best Practices op de arbeidsmarkt 

 Het SAM Netwerk was te gast bij de GGD Brabant-Zuidoost 

 Workshop: Personal Branding in combinatie met Social Media 

 Workshop: Onderzoek naar Ondernemerschap 

http://www.samzon.mobi/SAM/SAM_TamTam21_samnetwerk.pdf
http://www.samzon.mobi/SAM/SAMProjectPlatform.pdf
http://www.samzon.mobi/SAM/SAM_TamTam20_samnetwerk.pdf
http://www.loopbaan4daagse.nl
http://www.samzon.mobi/SAM/SAM_TamTam22_samnetwerk.pdf
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Tijdens de Loopbaan4daagse 

schreven erg veel mensen 

zich in voor een mini-

workshop ‘Personal Branding’. 

Een mini-workshop, oorspron-

kelijk opgezet door Karin Vos 

van de gemeente Oss en Ma-

rie van Hout-Pijpers van Royal 

Agio Cigars, die tijdens een 

van de SAM netwerkbijeen-

komsten is gegeven. 

Vanwege de grote belang-

stelling die deze mini-

workshop tijdens ons loop-

baanevenement genoot, heeft 

de Stichting SAM Myriam de 

Roo van Trivalent uitgenodigd 

om een workshop van één 

dag te ontwikkelen die recht 

doet aan de behoefte en 

noodzaak om zich vanuit be-

wustwording van wat de ar-

beidsmarkt van een werkzoe-

  Personal Branding: Personal Branding: 

”met succes de arbeidsmarkt op”  

Stichting SAMStichting SAM 

kende vereist, te presenteren. 

Myriam is loopbaancoach en 

begeleidt tevens zzp’ers naar 

meer klanten en opdrachten. 

Laat deze unieke kans niet 

schieten en geef jezelf (of een 

kandidaat) nu op voor een inter-

actieve workshop waarin onder 

andere wordt gewerkt aan: 

 De kracht van een juiste mon-

delinge en schriftelijke presen-

tatie 

 Hoe profileer ik me onderschei-

dend op de arbeidsmarkt? 

 Hoe werkt de arbeidsmarkt en 

waar liggen kansen? 

 Hoe zet ik social media suc-

cesvol in? 

Stichting SAMStichting SAM 

Gun jij jouw medewerkers eenGun jij jouw medewerkers een  

Intersectoraal georienteerdeIntersectoraal georienteerde  

ePortfolio toe?ePortfolio toe?  

…… Doe dan mee…… Doe dan mee…… Doe dan mee   

en laat je verleidenen laat je verleidenen laat je verleiden   

tot dit unieke aanbod !tot dit unieke aanbod !tot dit unieke aanbod !   

   

Klik Klik Klik hierhierhier   

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 

 

nieuwnieuw  

http://www.samzon.mobi/SAM/SAMProjectPlatform.pdf
http://www.samzon.mobi/SAM/WorkshopPersonalBranding.pdf
http://www.linkedin.com/in/myriamderoo
https://www.facebook.com/TrivalentNL
https://twitter.com/MyriamdeRoo
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De Keuzeversneller: De Keuzeversneller: in 1 dag weten waar u aan toe bentin 1 dag weten waar u aan toe bent  

 

Ze kiezen een bijzondere locatie die past bij u. Die in-

spirerend is, en u helpt om los te komen van de dage-

lijkse praktijk van uw werk. Meestal maakt een deelne-

mer van tevoren een MDI gedrag - en drijfverenanaly-

se, die dient als leidraad voor het diepte-interview. Bij 

het dagprogramma dat op uw situatie wordt toegespitst, 

staat de vraagstelling van de opdrachtgever centraal. 

Aangevuld met persoonlijke vragen van de deelnemer.  

Terwijl u even tot rust komt in de ochtendpauze en ge-

niet van de omgeving, stellen de Keuzeversnellers ter 

plekke uw specifieke dagprogramma op. 

Uw organisatie verandert. 

Medewerkers moeten aan 

de slag met hun loopbaan, 

al dan niet vrijwillig. Waar 

haalt u de tijd vandaan om 

dit goed en snel te laten 

gebeuren? 

U gaat een assessment 

doen. En u wilt graag aan 

de slag met de uitkomsten. 

U wilt geen maanden wach-

ten voordat het concreet iets 

oplevert. Waar moet u zijn? 

U wilt als directeur (DGA) in 

alle vrijheid eens van ge-

dachten wisselen over de 

toekomst van uw bedrijf. De 

vraag is alleen: met wie? 

Keuzes maken kost tijd. 

Zeker als het gaat om uw 

werk, uw loopbaan of om 

organisatievraagstukken. 

Met de Keuzeversneller 

weet u in één dag hoe u er 

voor staat, nu en voor de 

toekomst. 

Eén dag investeren. Losko-

men van andere verplichtin-

gen en bij uw kern komen. 

Meteen de diepte in tijdens 

een diepte-interview. Drie 

professionals (Peter Bar-

singerhorn, Tjebbe Hepke-

ma & Sandra Lubbers) die 

elkaar aanvullen en die 

samen met u het totaal-

beeld ontdekken. 

Van u, uw mogelijkheden en 

uw uitdagingen. Ga confron-

taties aan in de opdrachten 

en zie uzelf groeien. Doe uw 

voordeel met de stevige 

feedback van toegewijde 

professionals. 

Met groot enthousiasme 

leiden de keuzeversnellers u 

door deze dag van hard 

werken. 

Het resultaat is een her-

nieuwde kennismaking met 

uzelf. En een concreet actie-

plan om uw loopbaan, uw 

organisatie of uw medewer-

ker een energieke stimulans 

te geven. 

Na een bijzondere dag op 

een inspirerende locatie die 

passend bij u wordt geko-

zen, ziet u nieuwe perspec-

tieven. Waarmee u het liefst 

meteen aan de slag wilt. 

Peter Barsingerhorn      Sandra Lubbers         Tjebbe Hepkema 

www.keuzeversneller.comwww.keuzeversneller.com  

mail: info@keuzeversneller.com  

Snel & IntensiefSnel & Intensief  

Wilt u met De Keuzeversnel-

ler ontdekken waar u aan 

toe bent? Dan staan zij één 

dag volledig tot uw dienst. 

Om te verhelderen, te prik-

kelen, te stimuleren en u uit 

te dagen. Zodat u tot een 

hernieuwde kennismaking 

komt met u zelf. Laat u ver-

rassen door wat er boven 

komt. U krijgt helder zicht op 

de stappen die u kunt ne-

men in uw loopbaan. 

PersoonlijkPersoonlijk  

U krijgt stevige feedback op de oefeningen. Verhelde-

rend. Een concreet actieplan is het resultaat van deze 

dag. En u heeft zin om stappen te zetten, daar kunt u 

op rekenen! Ook krijgt u aanbevelingen voor verdere 

ontwikkeling, persoonlijke groeimogelijkheden of het 

opruimen van belemmeringen die groei in de weg staan 

als dit aan de orde is. 

 

dag investeren, optimaal rendement. 

Gaat u de uitdaging aan? 

EfficiëntEfficiënt  

11  

Keuzes maken kost tijdKeuzes maken kost tijd  

 

http://www.linkedin.com/profile/view?id=8913042&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=tas%3Apeter%20bar%2Cidx%3A1-1-1
http://www.linkedin.com/profile/view?id=15943412&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=tas%3Atjebb%2Cidx%3A1-1-1
http://www.linkedin.com/profile/view?id=11257704&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=tas%3Asandra%20lu%2Cidx%3A1-1-1
mailto:info@keuzeversneller.com?subject=n.a.v.%20het%20artikel%20in%20het%20SAM%20Bulletin
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Stichting SAM organiseerde in april de 

      2
de

 editie van de Loopbaan4daagse 

Stichting SAMStichting SAM 

 
De Loopbaan4daagse was voor veel werkgevers een uitge-
lezen kans om zich als “Goed Werkgever” te presenteren. 
Professionals grepen dit regionale evenement aan om hun 
kennis, kunde & kwaliteiten met werkgevers en werkne-
mers te delen en er waren verschillende prijzen te winnen. 
Susan Roijmans (gemeente Eindhoven) won een super-
prijs en kreeg uit handen van Julius de Roo (The PitchOf) 
bloemen en een prachtig tablet uitgereikt. 
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20132013  
We kijken terug op 5 mooie netwerkbijenkomsten 

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



Pagina 8 

 

Skype adres: sam.netwerk 
Twitter: sam_netwerk 
 
T: 040 - 256 60 66 
E: redactie@samzon.mobi 
 

© Copyright 

Redactiecommissie 
 

Ad Smets 

Annemarie Kastelijn 

Myriam de Roo 

Nynke Visser 

Sjaak 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 

Mede namens Annemarie, 
Myriam, Nynke en Sjaak wens ik 
alle lezers van het SAM Bulletin  
vredevolle feestdagen toe. Dank 
voor de leuke reacties in 2013! 

Tot snel …. 
Ad Smets 

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
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
http://www.linkedin.com/profile/view?id=3338769&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=tas%3Amyriam%2Cidx%3A1-2-2

