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Zoals vele Nederlandse bedrijven 

en organisaties staat ook Royal 

Agio Cigars (hierna Agio) voor een 

grote uitdaging: er zijn minder 

mensen beschikbaar voor de ar-

beidsmarkt en onze medewerkers 

worden ouder,  mede omdat ze 

steeds langer moeten doorwerken. 

Generatie Y en Z zijn de werknemers 

van de toekomst maar te weinig jon-

geren kiezen voor een toekomst in de 

techniek. Tegelijkertijd moet Agio in 

een tijd van aangescherpte wetgeving 

het hebben van haar vermogen om 

slim en efficiënt te opereren. Dan gaat 

het erom dat werknemers flexibel zijn 

en up-to-date blijven, omdat in een 

snel veranderende markt steeds weer 

andere kennis en vaardigheden wor-

den gevraagd. 

Juist nu is behoud van productiviteit 

en het voorkomen van onnodige uitval 

van groot belang. Niet alleen voor de 

continuïteit, maar ook voor het waar-

maken van ambities voor de toe-

komst. Investeren in duurzame inzet-

baarheid, in gezonde, flexibele en 

betrokken medewerkers, die zowel 

binnen als buiten Agio hun bijdrage 

kunnen leveren, is daarmee allesbe-

halve een luxe. De kunst is het vinden 

van de juiste match tussen het werk 

aan de ene kant en de gezondheid, 

competentie en motivatie van de me-

dewerker aan de andere kant. 

Duurzame inzetbaarheid kent meer-

dere thema’s waaronder ‘Leeftijds-

bewust Personeelsbeleid’.  Dit is be-

leid, waarbij zoveel mogelijk rekening 

gehouden wordt met de specifieke 

omstandigheden en wensen van me-

dewerkers in de verschillende fasen 

van hun leven en loopbaan. Leeftijds-

bewust Personeelsbeleid richt zich 

 Hoe kijkt de techniek 
aan tegen de ontwik-
kelingen op de ar-
beidsmarkt (deel 1) 

 Het SAM Bulletin als 
info- en kennisdeling 

 Villa Trivalent organi-
seert een thema-
week: ‘hoe rem ik 
mijn eigen succes’ 

 Ondernemerschap 
op je carrièrepad 

 Collegiale uitwisse-
ling helpt je op weg 

 SAM netwerkbijeen-
komst op 4 februari in 
beeld: gastorganisa-
tie was Fagro 

 INFO Stichting SAM 
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We doen 
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 regio !

We doen 
‘t SAMen in de

 regio !
   

Duurzame inzetbaarheid 
een ’MUST’ voor de techniek / industrie 

dus op jong en oud. Echter, wanneer wij kijken naar de cao 

voor de Sigarenindustrie, dan zien wij dat de bepalingen 

veelal gericht zijn op oudere medewerkers: seniorenrege-

ling, leeftijdsdagen, PMO (periodiek medisch onderzoek) 

voor 45 plussers. 

Agio heeft reeds een aantal jaren terug haar wens uitgesp-

roken om de cao te moderniseren, waarbij alle medewer-

kers meer regelmogelijkheden ten aanzien van hun arbeids-

voorwaarden krijgen. Dit past binnen de gedachte dat duur-

zame inzetbaarheid een gedeelde verantwoordelijkheid is 

voor  werkgever en werknemer. 

Het gaat erom dat zowel de werkgever als de werknemer in 

gesprek zijn over hoe er een match is en kan blijven tussen 

de eisen van de organisatie en het aanbod van de werkne-

mer. Het (tijdelijk) aanpassen van de voorwaarden kan de 

sleutel zijn tot een win/win situatie. 
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Stichting SAMStichting SAM 

Deel 1: Individueel Keuze Budget 

Marie: “modernisering cao levert positieve bijdrage duurzaamheid” 

Om beter in te kunnen spelen op ieders 

persoonlijke situatie zijn de vakbonden 

en werkgevers (waaronder Agio) een 

proef naar een Individueel Keuze Budget 

(IKB) gestart. Dat is een fictief persoon-

lijk budget in de cao, op basis waarvan 

eenieder tijd en geld kan uitruilen of spa-

ren. Er bestaan in Nederland inmiddels 

al enkele van dergelijke IKB's. Om na te 

gaan of een IKB ook voor de medewer-

kers in de Sigarenindustrie wenselijk is, 

wordt er in samenwerking met ITS Rad-

boud Universiteit Nijmegen een proef 

gehouden onder werknemers in de Siga-

renindustrie. Hierin wordt nagegaan of 

en op welke manier een IKB voor mede-

werkers kan inspelen op persoonlijke 

wensen en voorkeuren, met het oog op 

het bevorderen van de duurzame inzet-

baarheid. 

Op dit moment bevinden wij ons in de 

laatste fase van de proef: de collega’s 

van de geselecteerde afdelingen maken 

hun fictieve keuze kenbaar via het invul-

len van een keuzemodel. Per leeftijdsca-

tegorie krijgt de deelnemer een aantal 

bronnen vanuit de cao te zien welke hij 

anders zou kunnen inzetten. Denk aan 

het uitruilen van vakantiegeld tegen ex-

tra reiskosten per maand of inleg in pen-

sioen. Of bijvoorbeeld het inleveren van 

bovenwettelijke vakantiedagen voor een 

opleiding welke niet een directe relatie 

heeft met de functie, maar die een me-

dewerker wel helpt bij zijn verdere ont-

wikkeling en inzetbaarheid richting de 

toekomst. Ook het uitruilen van de ein-

dejaarsuitkering voor tijd, die een mede-

werker op een later tijdstip kan inzetten 

om te herstellen van een periode waarin 

hij zwaar werk heeft verricht, is een op-

tie. Wat wij met de proef hopen te berei-

ken is een beter zicht op het keuzege-

drag van de deelnemers en waarom ze 

die keuze maken. De ervaringen van de 

deelnemers bepalen òf en hoe de socia-

le partners verder gaan met het IKB. Wij 

zullen de proef eind mei afronden en 

kijken uit naar de analyse en adviezen 

van ITS.  

Als HR-manager ben ik van mening dat 

een modernisering van de cao door het 

introduceren van een IKB een positieve 

bijdrage kan leveren aan de duurzame 

inzetbaarheid van onze medewerkers. 

Met een IKB heeft de medewerker meer 

mogelijkheden om zijn arbeidsvoorwaar-

den aan te passen aan zijn behoefte. 

Daarmee is het echter niet gedaan: de 

cao kan een raamwerk bieden, maar de 

concrete invulling zal in het bedrijf tus-

sen manager en medewerker moeten 

plaatsvinden! 

Redactie: Marie van Hout 

HR Manager Royal Agio Cigars 

 

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? 

 

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 is ook KENNISDELING 

Stichting SAMStichting SAM 

Klik hier om de editie te lezen: 

 Van kunsthistoricus tot GGD Directeur 

 Mariëlle van de Waterbeemd, adviseur mobiliteit: “ik heb een prachti-
ge baan” 

 Ervaringen van Inge de Kaste, communicatie adviseur 

 Workshop ‘Personal Branding, met succes de arbeidsmarkt op’ 

 De Keuzeversneller, in 1 dag weten waar je aan toe bent 

 Foto’s loopbaan4daagse 

 Foto’s bijeenkomsten van het werkgeversnetwerk SAM in 2013 

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_TamTam23_samnetwerk.pdf
http://www.samzon.mobi/SAM/SAM_TamTam22_samnetwerk.pdf
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In ons dagelijkse leven weten de mees-

ten van ons zich prima staande te hou-

den. We voeren ons werk naar behoren 

uit, staan in verbinding met de mensen 

om ons heen en streven ieder op onze 

eigen manier geluk en succes na. So 

far, so good. 

Of misschien toch niet? 

Want soms kan er iets van binnen kna-

gen. Of loopt het aan de buitenkant niet 

helemaal zoals gewenst. Blijft succes 

uit of ervaar je dat je niet in je kracht 

zit? En dat daarom dingen niet lukken? 

En vraag je je af waar dat door komt? Of 

nog beter: wat je er aan kunt doen. 

Themaweek ‘hoe rem ik mijn eigen succes’Themaweek ‘hoe rem ik mijn eigen succes’  

Stichting SAMStichting SAM 

Misschien herken je je in het 

onderstaande: 

 Hoe komt het dat ik mijn doe-
len niet bereik, ondanks dat ik 
er zo hard voor werk? 

 Het lijkt wel alsof ik steeds in 
dezelfde valkuilen stap en 
daardoor in rondjes draai 

 Ik begin van alles en doe ook 
van alles maar niets lijkt te luk-
ken of af te komen 

 Ik vind het lastig om met afwij-
zingen om te gaan 

 Ik durf me zelf niet zichtbaar te 
maken of anderen mijn hulp 
aan te bieden 

 Mensen in mijn omgeving zien 
mijn ware ‘ik’ niet 

 Het is alsof een onzichtbare 
elastiek me telkens weer terug-
trekt 

Telkens weer blijkt uit onder-

zoeken dat ieder mens twee ba-

sisbehoeftes heeft en dat hij er 

naar streeft die behoeftes te ver-

vullen. Zo hebben we een diepe 

wens tot zelfvervulling en auto-

nomie en een grote behoefte om 

ons verbonden te voelen. En wat 

die autonomie en die verbonden-

heid voor ieder van ons precies 

betekent, kan verschillend zijn. 

En zullen we ieder op onze ei-

gen manier proberen onze be-

hoeftes te vervullen. 

En als die pogingen niet het ge-

wenste resultaat hebben, kun-

nen we vastlopen. Of telkens 

weer dezelfde pogingen blijven 

doen met telkens het gewenste 

resultaat.  

Wat zou je nu kunnen doen om 

meer in je kracht te komen en 

succesvol te worden in wat je 

nastreeft? Wie structureel stap-

pen wil zetten, doet er goed aan 

om een diepere laag in zichzelf 

aan te raken. In vaktaal gespro-

ken: op bestaansniveau werken. 

De volgende 7 handreikingen 

helpen je daarbij en geven je 

een idee van wat je zou kunnen 

doen als je om wat voor reden 

dan ook vastloopt of onvoldoen-

de je doelen bereikt.  

 Ontdek jouw karakterstructuur 
en schud je maskers van je af 

 Krijg zicht op de blokkades die 
je weerhouden in je kracht te 
staan en werk ze weg 

 Ontdek je overlevingsstrategie-
ën en de bijbehorende patro-
nen 

 Wordt authentieker en werk 
aan je autonomie 

 Ontdek hoe jouw manier van 
denken en handelen is 

 En wat het effect daarvan is op 
je communicatie en relaties 

 Kom in contact met je verlan-
gens en je passie en ontdek 
waar je goed in bent 

Als je op dit wezenlijke niveau 

stappen gaat zetten, garanderen 

wij je een gelukkig en succesvol 

leven. 

Want het mooiste wat je kunt 

worden, is jezelf! 

Myriam & Julius de Roo 

Stichting SAMStichting SAM 

nieuwnieuw  

Delf mijn gezicht op, maak mij 

mooi. 

Wie wordt ontmaskerd, wordt 

gevonden, en zal zichzelf op-

nieuw verstaan. 

(uit: De Maskermaker van Veenbaas, 

Goudswaard en Verschuren) 

Voor mensen die hulp willen bij het 

zetten van stappen, meld je dan aan 

voor de themaweek ‘Hoe rem ik 

mijn eigen succes?’ Een intensieve 

en persoonlijke week op een prachti-

ge locatie in Italië waarin je in een 

kleine selecte groep aan de slag gaat 

met het vergroten van je autonomie, 

het wegwerken van innerlijke belem-

meringen die jouw succes remmen en 

het verder versterken van je onderne-

mersvaardigheden. Zodat je voor 

eens en altijd afrekent met het verle-

den en klaar bent voor succes! 

http://www.linkedin.com/in/myriamderoo
https://www.facebook.com/TrivalentNL
https://twitter.com/MyriamdeRoo
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Ondernemerschap op je carrièrepadOndernemerschap op je carrièrepad  

Stichting SAMStichting SAM 

IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) be-

schikt in Nederland over regionale teams met meer 

dan 100 experts. Branche- en regiospecifieke deskun-

digheid op het gebied van ondernemerschap, outpla-

cement en mobiliteit worden gecombineerd met pas-

sie voor het begeleiden en sterker maken van men-

sen. Het IMK werkt al jaren nauw samen met het werk-

geversnetwerk SAM en organiseert samen met de 

stichting SAM de workshop ‘Ondernemerschap, een 

volwaardig alternatief voor werken in loondienstver-

band’.  

Kees van Strien 

Projectleider IMK Nationale Markten 

06 43 82 23 91 

k.van.strien@imk.nl 

www.imk.nl  

weer terug willen in loondienst  als er een geschikte 

vacature langs zou komen. 

Ondernemerschap is zoveel meer dan alleen een inko-

men – want dat is zeker de eerste jaren vaak minder 

dan men verdiende in loondienst – maar vooral ook 

zelf aan het roer staan, snel kunnen beslissen en voor-

al het gevoel van onafhankelijkheid.  

Keuzes voor ondernemerschap worden gemaakt aan 

de hand van geruchten, massamedia, emotie en erva-

ringen. Ik voeg daar graag de ervaring van IMK aan 

toe en ben blij als ik mensen kan helpen een weldoor-

dachte stap richting ondernemerschap te zetten. Want 

voor de mensheid is het een kleine stap, maar voor het 

individu een gigantische. 

Redactie: Kees van Strien 

De scheidslijn tussen 

werknemerschap en on-

dernemerschap wordt 

steeds kleiner. Dit is mede 

ingegeven door de behoef-

te bij organisaties om een 

flexibele schil  te creëren 

rond hun kernwerknemers. 

Hierdoor kunnen zij mak-

kelijk inspelen op de 

marktbewegingen die zich 

steeds frequenter en hefti-

ger aanbieden  in vergelij-

king tot een aantal jaar 

geleden. Het is voor bedrij-

ven en organisaties dus 

noodzakelijk om te overle-

ven.  30% van de beroeps-

bevolking werkt op dit mo-

ment al zonder een vast 

contract.   

Dit betekent dat de vraag 

naar arbeid op een steeds 

meer hybride manier wordt 

aangeboden. De ene keer 

via payrolling met een tijde-

lijk contract en een andere 

keer mag er een factuur ge-

stuurd worden. 

Hoewel er – mede door de 

digitalisering en robotisering 

– banen en beroepen ver-

dwijnen zal er altijd werk 

blijven, maar de manier zo-

als het wordt ingevuld zal 

zich steeds meer ontwikke-

len richting bovengenoemde 

hybride vorm. Degenen die 

arbeid aanbieden zullen dit 

dus op een steeds actievere 

en ondernemendere manier 

moeten gaan doen om de 

kans op werkzekerheid zo 

groot mogelijk te houden. 

In Nederland verdienen al 

ruim 1 miljoen mensen hun 

brood door te ondernemen. 

Daarvan zijn er ca. 800.000 

zzp-`er. 

Het is juist de zzp-`er die 

zich moet ontwikkelen tot 

een ondernemer en in staat 

moet zijn eigen werk te cre-

ëren. Hierdoor stijgt de over-

levingskans als zelfstandige. 

Op dit moment zijn er nog te 

veel (on)zelfstandigen die te 

afhankelijk zijn van één op-

dracht. Dit  is zeker een 

kwetsbare groep die zich 

moet door ontwikkelen tot 

ondernemer. 

Mijn vaste credo is: Onder-

nemerschap is niet voor 

iedereen weggelegd, maar 

iedereen zou het tenmin-

ste één keer in zijn carrière 

moeten overwegen. Er zijn 

nog te veel mensen die zich 

niet toestaan ondernemer-

schap te onderzoeken als 

mogelijk vervolg op hun car-

rière, vaak uit onbekendheid. 

En onbekend maakt onbe-

mind.  

Ik merk vaak in de work-

shops die ik geef dat veel 

mensen werkelijk geen idee 

hebben als ze over onderne-

merschap praten. Juist dan 

is het belangrijk mensen het 

juiste beeld mee te geven 

over ondernemerschap. Ze-

ker als het een gedwongen 

keuze is, vanwege een sterk 

veranderende  arbeidsmarkt. 

Het is overigens niet juist te 

denken dat een starter van-

uit een gedwongen keuze 

voor ondernemerschap – 

dus een negatieve motivatie 

– een kleinere kans van sla-

gen heeft. 

Juist deze starter zal, door 

het ontbreken van alternatie-

ven,  een grotere inspanning 

leveren om er een succes 

van te maken. 

In 2013 zijn er ruim 150.000 

mensen gestart met een 

bedrijf. 94% van hen als zzp-

`er. En van de ondernemers 

die de afgelopen jaren zijn 

gestart zou slechts 15% 

 

mailto:k.van.strien@imk.nl?subject=n.a.v.%20artikel%20in%20het%20SAM%20Bulletin
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Collegiale uitwisseling werkt 
Jos van de Steeg, Gemeente Veghel: “dit werkt echt” 

Stichting SAMStichting SAM 

Jos van de Steeg (Gemeente 
Veghel) ziet de SAM Regio-
pool wel zitten! 
 
Na een ontwikkeling van 2 
jaar, is de Stichting SAM hal-
verwege het jaar 2012 in sa-
menwerking met RegioEffect 
gestart met een pilot voor de 
SAM Regiopool.  De SAM Re-
giopool is tot stand gekomen 
na het constateren van een 
groeiende behoefte aan het 
collegiaal uitwisselen en in 
beweging krijgen, van mede-
werkers. 

 
Kennis en kunde worden op deze manier gedeeld en behou-
den binnen de regio. Daarnaast brengt het (inter)collegiaal 
doorlenen van medewerkers een kostenbesparend effect met 
zich mee. De regionale kennismobiliteit is daarmee een feit! 
 
De SAM Regiopool wordt technisch gefaciliteerd door Regio-
Effect. Medewerkers die zelf meer regie over hun loopbaan 
willen hebben en het als een verrijking zien om eenzelfde 
functie eens bij een andere organisatie, of op deze manier 
nou net andere/extra werkzaamheden te gaan oppakken, 
kunnen zich aanmelden voor deze pool. Ook medewerkers in 
een mobiliteitstraject kunnen zich aanmelden, waarmee 
plaatsing op klussen elders kan voorkòmen dat een goede 
medewerker op de bank komt te zitten. 
 
KLUSSEN 
De SAM Regiopool kan natuurlijk niet bestaan met alleen 
inbreng van medewerkers. Met elkaar moeten we blijven bor-
gen dat voor de medewerkers die zich aanmelden ook vol-
doende kansen gecreëerd worden om zich verder te kunnen 
ontwikkelen.  Kansen die ontstaan door het met elkaar delen 
van tijdelijke klussen en vacatures, en daarbij tevens te letten 
op mogelijkheden en competenties van de medewerker, en 
soms dus wat minder op de 100% match. 75% met potentie 
kan zeker wel succesvol zijn. 
 
KANSEN & BESPARINGEN 
Kansen van medewerkers die vergroot worden, maar ook 
kosten die bespaard worden, door klussen eerst binnen de 
SAM Regiopool uit te zetten, en niet direct op externe inhuur 
in te zetten. 
 
HOE WERKT HET 
RegioEffect verzorgt te matching van de medewerkers en 
vacatures met een intern systeem en verzorgt ook (een deel 
van) de voordracht. Een deel van de oplossing ligt echter bij 
de ‘met warme hand begeleiding’ van de voordrachten. Con-
tacten die de contactpersonen van de SAM Regiopool met 
elkaar onderhouden om voordracht op functies de aandacht 
te geven die het verdient.  
 
De pilot is een succes geweest. Er is een groot aantal mat-
ches gerealiseerd tussen de verschillende deelnemende 
werkgevers, waarbij diverse medewerkers zich hebben kun-
nen ontwikkelen. 
 
Jos van de Steeg, kandidaat in de SAM Regiopool, vertelt: 
“Het is een geweldige ervaring om via tijdelijke en gedeeltelij-

ke detachering in de keuken van een andere organisatie te 
mogen kijken, zoals ik heb gedaan bij de gemeenten Leudal en 
Waalwijk (deze laatste via de bredere matching van RegioEf-
fect, buiten de SAM Regiopool). Ik kreeg de mogelijkheid om 
voor mijzelf te constateren of in mijn eigen werkomgeving za-
ken gaan zoals ik aannam dat ze zouden gaan. Soms stelde ik 
vast dat de wijze waarop de eigen organisatie werkt niet ver-
keerd is of een andere benadering hanteert in bepaalde op-
zichten.” 
 
“Ik leerde nieuwe mensen kennen en door met hen te praten 
kreeg ik een andere kijk op zaken. Dat kan mij helpen in mijn 
verdere ontwikkeling. Ik stelde vast dat deze collegiale uitwis-
seling mij in elk geval heeft geholpen om mezelf verder te ont-
wikkelen. Bovendien kreeg ik daardoor meer zelfvertrouwen.” 
 
“Verder heb ik ervaren goed om te gaan met veranderende 
omstandigheden. Ik ben daarom blij dat mijn werkgever deze 
gelegenheid ondersteunt. Want, wat is er mis mee om in dienst 
te blijven van je organisatie, even een zijstap te zetten, en 
daarna weer terug te keren met een schat aan ervaringen rij-
ker. Ik kan het iedereen aanraden om, als de mogelijkheid zich 
voordoet, daar toch eens bij stil te staan en daarover in ge-
sprek te gaan met je leidinggevende of de collega’s van P&O.” 
 
De Gemeente Waalwijk die de klus op deze wijze heeft kun-
nen invullen, benoemt als voordelen: “Het is goedkoop, de 
flexibiliteit in afname in uren is prettig en de kennisuitwisseling 
levert een goede bijdrage aan het geheel”, aldus inlenend ma-
nager Kees Smits. De werkgever van Jos heeft de volledige 
loonkosten vergoed gekregen. 
 
Wij hopen dat meer van dit soort successen geboekt worden. 
Daarom is halverwege 2013 besloten de SAM Regiopool struc-
tureel voort te zetten en zijn wij verheugd mee te delen dat nog 
steeds nieuwe werkgevers ons doel ondersteunen en zich aan-
sluiten. Er wordt een kleine maandelijkse abonnementsvergoe-
ding gevraagd voor deelname aan de Regiopool. Hiervoor kun-
nen medewerkers zich aanmelden en worden zij meegenomen 
in de matching, kunnen vacatures en klussen ingebracht wor-
den (met extra publicatiemogelijkheden) en worden deze op 
professionele wijze door de matching gehaald, wordt wekelijks 
een mailing verzorgd met nieuw ingebrachte klussen en mede-
werkers en worden voordrachten verzorgd. 
 
De SAM Regiopool brengt dynamiek in het werkzame leven 
van je medewerkers. Jos van de Steeg: “deze regionale pool 
is een verrijking van mijn werkzame leven, bedankt!”  

“Als gemeente hebben wij een visie op mens en werk ontwik-

keld die dient als kompas. Om te groeien naar een flexibele 

organisatie die weet in te spelen op de behoeften van de 

klant. Wij hanteren het motto: “Doen waar je bang voor bent, 

geeft vrijheid”. Wij vinden het dan ook erg belangrijk om 

mensen te faciliteren om in beweging te komen en zoeken 

heel bewust de samenwerking bin-

nen netwerkverbanden met andere 

werkgevers in onze regio. Het is 

geweldig dat Jos heeft kunnen 

meegenieten van onze netwerkin-

spanningen”, aldus Mr Cécile den 

Ouden, adviseur P&O Gemeente 

Veghel 
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Stichting SAMStichting SAM 

20142014  
4 februari, te gast bij Fagro 

 

Gun jij jouw medewerkers eenGun jij jouw medewerkers een  

Intersectoraal georiënteerdeIntersectoraal georiënteerde  

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   

http://www.samzon.mobi/SAM/SAMProjectPlatform.pdf
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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, 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 

 
Waarom zou je het als 

werkgever alleen doen, als 
je het ook SAMen kunt 

doen ? 

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. 

Op 14 april vindt er nog een workshop plaats. Bovendien kan deze 

workshop ook incompany worden gehouden. Voor meer informatie, klik 

hier. 

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

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

