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In onze contacten via het werkgeversnet-

werk SAM en de bilaterale gesprekken die 

wij voeren met vele Nederlandse werkge-

vers horen wij vaak: “wij moeten weldra 

organiseren en we denken dat we met x-

aantal medewerkers moeten inkrimpen”. 

Daar waar wij als Stichting SAM(enwerken) 

de doelstelling hebben om de samenwerking 

op het brede P&O-terrein van in-, door- en 

uitstroom van medewerkers tussen de ver-

schillende sectoren te stimuleren, blijft het 

toch een beetje wrang als de insteek voor 

netwerken een overschot aan personeel is. 

Een netwerk kan in deze tijd niet (meer) een 

afvoerputje zijn van boventallige medewer-

kers, zoveel banen zijn er namelijk niet. Al-

thans niet in de directe omgeving. 

 Waar halen we de 
mensen vandaan als 
je denkt aan de slo-
gan: “de juiste men-
sen op de juiste plek 
op het juiste mo-
ment?” 

 Jonge burgemeester 
wil doorpakken en 
snel transformeren 

 KENNISDELING: 3 
interessante artikels 

 Best en Oss doen het 
SAMen 

 Foto’s van de net-
werkbijeenkomst van 
20 maart te Tilburg 

LET OP: 

Workshop 3 juni 
Duurzame Inzetbaar-
heid door Randstad 
HR Solutions 

Workshop 30 oktober 
Agio Experience Mid-
dag een ‘must voor 
managers’ door Royal 
Agio Cigars 

26 mei 2014 

Digi MagazineDigi Magazine  
van devan de  

Stichting SAMStichting SAM  
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We doen 
‘t SAMen in de

 regio !

We doen 
‘t SAMen in de

 regio !

We doen 
‘t SAMen in de

 regio !
   

Kennismobiliteit tot aan welke grens? 

Veel gehoord bij werkgevers die meedoen 

met het werkgeversnetwerk SAM: “We delen 

graag onze ervaringen op het brede terrein 

zodat een werkgever de kans krijgt niet de-

zelfde fouten te maken als andere organisa-

ties die eerder met ‘t bijltje moesten hakken”. 

De insteek van de Stichting SAM is kennisde-

ling gericht op de toekomst. We weten dat er 

ooit een kentering komt in de nog steeds vige-

rende economische malaise. En we weten dat 

er een grote natuurlijke uitstroom zal gaan 

plaatsvinden. We weten ook, gezien de mon-

diale ontwikkelingen, dat zeker binnen Europa 

de werkgevers genoodzaakt zijn om nog meer 

het oog te gaan houden op de juiste mede-

werker op het juiste moment op de juiste plek. 

Daarom richt de stichting SAM zich juist nu 

nog meer op kennisuitwisseling. En willen wij 

als bestuurders van deze stichting nog meer 

de kennismobiliteit tussen werkgevers stimu-

leren. 

Door onze uitdaging om meer industriële par-

tijen en internationaal georiënteerde werkge-

vers bij het werkgeversnetwerk te betrekken, 

komen we tussendoor met heel wat andere 

soorten organisaties in contact. Daar waar 

één van mijn oud-werkgevers en ‘s werelds 

toonaangevend producent van Roller Coas-

ters al mensen uit India en Indonesië werft 

wegens een tekort aan excellente krachten in 

Europa, richt een engineering company uit 

Graz - waar we een gesprek over werving 

hadden met de algemeen directeur - zich 

vooral toch bewust op excellente bouwingeni-

eurs uit Europa. Wij gaan voort met netwerken 

en trachten verbindingen te leggen. 

Hoe ver?Hoe ver?Hoe ver?   
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Luca Fanotto, burgemeester: het moet echt anders! 

Het is bijzonder interessant om verschil-

len in de wervingsprocedures te zien en 

het blijft fascinerend om gelijkenissen te 

constateren. Laatst hadden wij een inter-

view met de burgemeester van een van 

de meest begeerde Italiaanse badplaat-

sen, Lignano. 

Luca Fanotto is al jaren politiek geënga-

geerd. Hij was reeds jaren raadslid in Ligna-

no. Zijn familie is al meer dan 200 jaar in 

deze badplaats woonachtig en heeft deels 

de stad opgebouwd. In de 50-er en 60-er 

jaren was het de verblijfplaats van een grote 

mondiale jetset en woonde Hemmingway er 

en had Churchill er zijn zomerverblijf. 

Luca heeft zowel in Italië als in Zwitserland 

gestudeerd en is alleen daardoor al bewus-

ter van een internationale samenwerking. 

Een soort ‘coalitie’ van 6 partijen heeft hem 

in 2011 als ‘gezamenlijke’ kandidaat naar 

voren geschoven voor de burgemeesters-

verkiezingen van mei 2012. 

Ze zagen in hem een fris, jong gezicht (34 

jaar), advocaat, intelligent en bijzonder ge-

dreven vanuit ideologie en visie. 

Het interview voor ‘t magazine ‘il Tramonto’ 

was aan beide zijden goed voorbereid om 

er een vruchtbare 45 minuten van te ma-

ken. Wij hadden zijn verkiezingsprogramma 

uitgepluisd en kennen bovendien ‘zijn’ stad 

van haver tot gort. Daarenboven hadden we 

al vele burgers gevraagd naar 

knelpunten en wensen. Hij van 

zijn kant had zijn wethouder 

Toerisme en senior adviseur 

PR erbij gevraagd. 

Het gesprek verliep echter heel 

open en daarmee ook zó an-

ders. Meer dan 2 uur hebben 

we informatie uitgewisseld op 

het gebied van personele ont-

wikkelingen binnen zijn ge-

meente. Maar dat kwam ook 

omdat hij startte met de ope-

ningszin: “nog geen 10% van alle 

medewerkers binnen deze ‘tent’ func-

tioneert naar behoren, laat staan ex-

cellent”. 

Voor ons als oud-directeuren P&O 

kwam deze krasse uitspraak toch 

echt als een verrassing. Terwijl wij 

over toerisme en marktontwikkeling 

zouden komen praten in het kader 

van ons magazine ‘il Tramonto’ ter 

promotie van het toerisme in Noord 

Italië, moesten we toch even schui-

ven in onze comfortabele zetel in de 

balzaal, zijnde zijn kantoor. 

Ik boog me naar zijn senior PR advi-

seur en zei: “zo, dat weet je dan, je 

wordt binnenkort vervangen”. Hij 

lachte me toe en gaf als antwoord 

dat hij al de vervanger was! 

Luca vertegenwoordigt in deze regio 

de nieuwe wind die hopelijk gaat 

waaien in Bella Italia. Jullie weten dat 

een tijdje geleden de ook al jonge 

Enrico Letta (48) aan de kant werd 

geschoven door de nog jongere Mat-

teo Renzi (39), die nu van burge-

meester van Firenze is opgeklom-

men tot premier van de gehele laars. 

“Het moet anders en ook Letta was 

teveel van de oude politiek”. Laat dat 

een waarschuwing zijn voor onze 

eigen Mark.  

De jonge burgemeester spreekt de 

taal van de transformatie en predikt 

de noodzaak om geheel onconventi-

oneel te hervormen. Daarbij hoort het 

dat er duidelijke taal wordt gespro-

http://www.iltramonto.eu/
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ken. Zo als het was is gebleken 

niet goed te zijn, dus moet het echt 

anders. Wil of kan je niet, dan moet 

je het veld ruimen. Zo is het en niet 

anders. De burgers verwachten een 

hoogwaardige overheid en blijven 

ontevreden als door de leiders geac-

cepteerd wordt dat het overheidsper-

soneel zich niet aanpast. Dat kan en 

mag niet meer.  

De bureaucratie werkt zó vertragend 

op noodzakelijke ontwikkelingspro-

cessen dat het onverantwoord is om 

niet snel en met strakke hand te 

gaan hervormen. “Als je bijvoorbeeld 

op het strand een concert wilt organi-

seren moet je bij 6 gemeentelijke 

instanties/afdelingen vergunningen 

aanvragen met net zoveel verschil-

lende formulieren. Vervolgens duurt 

het maanden zo niet zelfs één jaar 

en het gebeurt vaak dat onder de 

tijdsdruk alsnog op de dag zelf van 

het evenement de vergunning moet 

worden verleend of dat de handha-

vers het feest willen tegenhouden 

omdat de schriftelijke vergunningen 

nog niet in het bezit zijn van de orga-

nisatoren. Daar waar deze badplaats 

het moet hebben van evenementen 

om de vele honderdduizenden gas-

ten te vermaken, kan het niet zo zijn 

dat Lignano op haar corebusiness 

wordt gefrustreerd door slecht pres-

terende ambtenaren.” 

Zijn zichtbare ergernis over de bu-

reaucreatie liep hoog op bij het ver-

tellen over een rechtszaak die door 

een ondernemer tegen de gemeente 

was aangespannen. Het ging maar 

liefst over 7 Mio Euro. 

Puur omdat niemand binnen het ge-

meentelijke apparaat zich eigenaar 

maakte van dit probleem, bleef deze 

zaak tussen verschillende afdelingen 

ronddolen. ‘Men’ liet het maar op zijn 

beloop, met als gevolg dat de toch al 

uitgeholde gemeentelijke ‘kas’ een 

groot risico liep dit grote bedrag te 

moeten betalen. Om de uitvoering 

van andere noodzakelijke projecten 

niet te riskeren bij het verwachte ver-

lies wegens het gebrek aan een goed 

onderbouwd dossier, heeft men de 

zaak afgekocht voor 1 Mio. “Geld 

bijeengeschraapt van belastingbeta-

lers dat wij door slecht presteren van 

ambtenaren hebben moeten aan-

wenden om erger te voorkomen. 

Dat kan en wil ik niet meer accepte-

ren.” 

Luca heeft de gemeentelijke organi-

satie in die zin aangepast dat het niet 

meer mogelijk is dat niemand zich 

‘eigenaar’ van een vraagstelling kan 

voelen. Voor iedere vraagstelling is 

er nu 1 loket en dat loket is pro-

bleemeigenaar en draagt er zorg 

voor om binnen redelijke termijnen 

de vraagstelling op te lossen. 

Hoe los je eigenlijk de knelpunten op 

die de stad heeft. Lignano is een van 

de beroemdste badplaatsen van Ita-

lië. Officieel een gemeente met 7.000 

inwoners in de wintermaanden. Maar 

in de zomer, als alle vakantiewonin-

gen weer bewoond worden, zijn dat 

er 250 duizend. En op sommige da-

gen, tijdens evenementen zoals de 

wereldberoemde Frecce Tricolori (de 

formatievliegers die 20 km van Ligna-

no hun basis hebben) zijn dat er 

meer dan 1 miljoen. Op dat moment 

zit je qua formatieplaatsen toch ook 

behoorlijk in de knel, want het ambte-

narenapparaat moet dan een flexibe-

le schil hebben om alle zaken te kun-

nen bedienen? 

Luca is zich bewust van de noodzaak 

van samenwerken. Door onderling 

medewerkers uit te wisselen op mo-

menten dat dit mogelijk is, werkt dat 

zowel in het voordeel van de ge-

meentelijke organisatie als ook voor 

de ervaring die een ambtenaar krijgt 

door een kijkje in de keuken van die 

andere werkgever. 

Luca vindt het geweldig als hij onze 

uitleg krijgt over het werkgeversnet-

werk SAM en de 2 keer georgani-

seerde Loopbaan4daagse. 

“Geweldig, dat hebben wij hier nog 

niet, maar dat zou zeker een positie-

ve bijdrage kunnen leveren aan alle 

gesloten deuren en hoge muren die 

hier nog om de organisaties zitten, 

want onze organisaties zitten alle-

maal op slot”. 

 

Luca raakt weer positief enthou-

siast en vertelt gedreven over zijn 

transformatieplannen. Doordat er via 

Lampedusa massa’s Afrikanen het 

land binnen komen, zie je ook per 

jaar de illegale verkoop op het strand 

(nep-merk-artikelen zoals tassen van 

Louis Vuitton) fors toenemen. In feite 

zou er een samenwerking moeten 

zijn tussen Guardia Finanza / Carabi-

nieri/ Polizia Statale etc. Die samen-

werking is er helaas niet en het feit 

dat dit ambtelijke (gesloten) bolwer-

ken zijn, wordt niet verwacht dat dit 

mogelijk is. 

De gemeente Lignano heeft daarom 

’s zomers 9 controleurs is dienst ge-

nomen die 12 kilometer strand gaan 

handhaven. “Oh ja, en in de winter 

worden ze in skiplaatsen in het noor-

den van Italië ingezet, om daar hand-

havingstaken uit te voeren”. 

“Dat hebben we zo met soortgelijke 

gemeenten met een tijdelijke aanwas 

van toerisme afgesproken. Het is 

eigenlijk raar dat wij deze samenwer-

king mondjesmaat opzoeken en ik 

vind het daarom leerzaam om ons 

initiatief als goed voorbeeld te ver-

melden.” 

En wie weet kunnen via SAM 

nog meer tot stand brengen? 

Gaat de economie met jonge politie-
ke bestuurders erop vooruit? 

De jonge kersverse premier Matteo 
Renzi (boven) gaat als een ‘olifant’ door 
de porseleinkast. Hij heeft zelfs een 
zeer jonge juriste, Maria Elena Boschi 
(32 jaar), benoemd tot Minister van ver-
andering van de Constitutie.  

Renzi en Boschi. 

Lignano 
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         SAM Bulletin: 3 mooie artikels 

Klik hier om het artikel te lezen: 

Marie van Hout,  HR Manager Royal Agio Cigars te Duizel, over  
Duurzame Inzetbaarheid binnen de Industrie / Techniek. 

“Juist nu is behoud van productiviteit en het voorkomen van onnodige uit-
val van groot belang. Niet alleen voor de continuïteit, maar ook voor het 
waarmaken van ambities voor de toekomst. Investeren in duurzame inzet-
baarheid,  gezonde, flexibele en betrokken medewerkers, die zowel bin-
nen als buiten Agio hun bijdrage kunnen leveren, is daarmee allesbehalve 
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 mede-
werker aan de andere kant.” 

Lees het gehele artikel op pagina 1 en 2 

Doelstelling Stichting SAM is ook KENNISDELING 

Stichting SAMStichting SAM 

Klik hier om de editie te lezen: 

Prof. Dr. Beatrice van der Heijden pleit voor een duurzaam 
inzetbaarheidsbeleid 

“Een duurzaam inzetbaarheidsbeleid is alleen mogelijk indien het 
management het nuttig vindt om in een bepaalde medewerker te 
investeren. 

Bovendien is het uiteraard van belang dat mensen bereid en in 
staat zijn om zelf ook actief te investeren 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-leidinggevende en medewerker. “ 

Lees het gehele artikel op pagina 1 en 2 

Klik hier om het artikel te lezen: 

Sandra Lubbers, netwerker pur sang, geeft aan wat zij verstaat  
onder ‘adequaat netwerken’  

“Goed en adequaat netwerken is geven-geven-geven. Iets belangeloos 
doen voor anderen en daarvoor iets terugontvangen omdat de ander zich 
jou positief herinnert. Denk bij ‘geven’ aan bijvoorbeeld informatie en 
kennis delen. Contacten 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. 
En denk aan de sociale media als LinkedIn, Facebook en Twitter opti-
maal gebruiken en inzetten voor je doelen.” 

Lees het gehele artikel op pagina 6 en 7 

http://www.samzon.mobi/SAM/SAM_TamTam21_samnetwerk.pdf
http://www.samzon.mobi/SAM/SAM_TamTam22_samnetwerk.pdf
http://www.samzon.mobi/SAM/SAM_TamTam21_samnetwerk.pdf
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Karin Vos (rechts) verzorgde het afgelo-

pen jaar 2 trainingen ‘Verken je Talent’ bij 

de gemeente Best. Het werd een succes 

en geeft aan dat gemeenten op vele fron-

ten kunnen samenwerken. 

Er staan voor 2014 nog 2 trainingen ge-

pland. Karin is projectleider Mobiliteit, trainer 

en loopbaancoach bij de gemeente Oss.  

Hoe komt ze zo in Best verzeild en wat 

maakt ‘Verken je Talent’ zo’n succesvolle 

training? 

Tijdens de Loopbaan4daagse, georgani-

seerd door de Stichting SAM 

(werkgeversnetwerk SAM), verzorgde ik een 

inspiratiesessie over de training ‘Verken je 

Talent’. Een aantal collega’s uit Best deed 

mee en was zo enthousiast dat Ans Wesel 

(links op de foto boven), loopbaancoach in 

Best, mij belde om enkele mensen, die 

graag wilden werken aan hun loopbaan, deel 

te laten nemen aan de training. In Oss ver-

zorgen we deze training zo’n 4 keer per jaar 

en deelnemers van andere werkgevers zijn 

altijd welkom. 

De deelnemers tijdens de regionale loop-

baan4daagse bleken goede ambassadeurs 

voor onze training, want het verzoek kwam 

al gauw om een training incompany in Best 

te verzorgen. 

Inmiddels hebben zo’n 20 medewerkers uit 

Best de training gevolgd. 

Wanneer is ‘Verken je Talent’ iets voor 

mij? 

Als professional ben je al een aantal jaren 

actief in je huidige functie. Je staat positief in 

het leven en wilt het verschil maken, zowel in 

je werk als privé. Je bent eraan toe om met 

je eigen ontwikkeling aan de slag te gaan. 

Het doel van de training is om je te bezinnen 

op de huidige kwaliteit van je werk en loop-

baan en het maken van persoonlijke keuzes 

in de huidige levensfase. 

Oss met training ‘Oss met training ‘Verken je TalentVerken je Talent’ nu ook in Best’ nu ook in Best  

“Werk aan je eigen duurzame inzetbaarheid”“Werk aan je eigen duurzame inzetbaarheid”  

Stichting SAMStichting SAM 

Je wilt een antwoord vinden op 

vragen als: Wat wil ik, wat kan ik 

ten aanzien van mijn loopbaan? 

Welke mogelijkheden heb ik? Wel-

ke keuzes kan ik maken? Hoe pak 

ik één en ander aan? 

Er zijn dingen in je werk waarover 

je niet tevreden bent en je hebt 

jezelf al een aantal keren voorge-

nomen hierin verandering te bren-

gen. Dit is je in je eentje niet ge-

lukt of het is er tot nu toe nog niet 

van gekomen.  

Of je worstelt met: 

 jouw potentieel. Dit wordt in je 

huidige werk niet (meer) volledig 

benut, je hebt meer te bieden. 

 jouw energielevel. Doordat je 

werk je meer energie kost dan 

het oplevert, haal je er niet het 

maximale uit en voel je je (thuis) 

vaak moe en prikkelbaar. 

 het maken van een keuze. Je 

vindt het lastig om de volgende 

stap in je loopbaan te bepalen. 

Wat maakt de training in Best 

bijzonder? 

De deelnemers in Best zijn zeer 

gemotiveerd. De mensen zelf in-

vesteren door de driedaagse trai-

ning in hun eigen tijd te doen. Ook 

gebruiken ze daarvoor een deel 

van het individuele loopbaanbud-

get. De werkgever ondersteunt 

met het promoten en faciliteren 

van deze training van harte dat 

medewerkers zelf de regie pakken 

over hun eigen ontwikkeling en 

loopbaan. 

Het houdt de organisatie en de 

mensen vitaal! Want één ding is 

zeker: als je mensen helpt hun 

talenten te verkennen gaat er iets 

gebeuren. Minimaal ga je naden-

ken over je eigen functie en over 

de manier waarop je die toekomst-

proof maakt. Kortom: je werkt aan 

je eigen duurzame inzetbaarheid. 

Soms geeft ‘Verken je Talent’ je 

net het zetje om grotere stappen 

te nemen binnen of buiten de or-

ganisatie.  

Uit de reacties blijkt wat de 

mensen in deze training aan-

spreekt! 

Er is veel afwisseling; het is lekker 

concreet, doelgericht en functio-

neel; ik kan er morgen gelijk mee 

aan de slag; 

De openheid, betrokkenheid van 

deelnemers en deskundigheid 

trainer zorgden voor een goede 

sfeer en een zeer nuttige en leer-

zame training; 

De training heeft mij meer zicht 

gegeven op mijn droombaan en 

hierdoor weet ik dat ik op de goe-

de weg ben. 

Proficiat, dit is een puik voor-

beeld van samenwerken! 

Stichting SAMStichting SAM 
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20142014  
20 maart, te gast bij de gemeente Tilburg 

 

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


Pagina 7 

 

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

NOTEER ALVAST IN JE AGENDA en meld je aan: 

Randstad HR Solutions organiseert samen met Stichting SAM een bijzon-

dere sessie op 3 juni: Duurzame Inzetbaarheid: how 

en what in de praktijk. Speciaal voor SAM leden, info. 

Royal Agio Cigars organiseert samen met de Stichting SAM op 30 oktober 

een speciale Agio Experience Middag met als ac-

cent: Duurzame Inzetbaarheid als ‘must voor het ma-

nagement’. Deze bijeenkomst staat open voor mana-

gers van alle werkgevers in de regio. 

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

