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Uit een recent onderzoek van Yacht 

wordt de conclusie getrokken dat de 

arbeidsmarkt op slot zit. Daar waar we 

economisch / financieel uit het dal 

moeten zien te komen, is dit helaas een 

zoveelste negatieve constatering daar 

waar we eigenlijk het licht aan de ein-

der zouden moeten beginnen zien te 

gloren….. 

De Stichting SAM, die met haar werkge-

versnetwerk SAM (samenwerken) op het 

terrein van de HR een bijdrage levert aan 

de vitaliteit van de arbeidsmarkt, heeft het 

voornemen om de aangesloten HR mana-

gers nader te bevragen over wiens rol het 

is om de arbeidsmarkt een positieve wen-

ding te geven. Is het de verantwoordelijk-

heid van P&O of zijn de (lijn)managers 
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Kunnen we voorkomen dat de arbeids-
markt op slot zit? 

aan zet? Want, laten we wel wezen, een 

onderzoek heeft alleen zin, als je daarna 

ook wat met de constateringen gaat doen. 

We praten niet alleen in Nederland doch 

evenzeer in Europees en Mondiaal verband 

erg veel terwijl we vergeten dat het niet 5 

vóór maar zeker 10 óver 12 is. We moeten 

iets gaan doen om het tij te keren. We moe-

ten de schouders eronder zetten en niet ver-

zanden in geneuzel over wetgeving of be-

leidsregels. We staan met al dat praten stil 

terwijl we al lang in actie hadden moeten 

zijn. Laten we de feiten eerlijk onder ogen 

zien en niet in slakkengang maar snel gaan 

hervormen zo niet radicaal transformeren. 

Zoals we het hebben gedaan is niet meer 

goed en zoals we het thans nog steeds 

doen ook niet, dat is voor allen nu duidelijk. 

Willen we dus de boot niet missen, dan 

moet het echt anders. Daarbij horen andere 

processen en andere spelregels. Zeker is 

dat we een radicale verandering alleen kun-

nen met een bijbehorende andere mentali-

teit en cultuur. De werkgever moet 

‘Duurzame Inzetbaarheid’ niet als holle fra-

sen beleven maar de daad bij het woord 

voegen.  

Het alsmaar aanhoudende aansturen vanuit 

een kortetermijnfocus blijkt nu veel organi-

saties fataal te worden. Het zou zo maar 

eens mogelijk zijn dat een ‘Goed Werkge-

ver’ pas excellent kan scoren als eerst 85 % 

van het management wordt vervangen. Ma-

nagers die daadwerkelijk de juiste compe-

Hoe dan?Hoe dan?Hoe dan?   
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Wie durft de uitdaging aan en schrijft een aanpak! 

tenties hebben om ‘anders’ leiding te ge-

ven zodat de organisatie adequater kan 

presteren met hogere winstcijfers en zich 

flexibeler kan bewegen in de zich steeds 

veranderende markt; Excellente (lijn)

managers die buiten de kaders van de 

kortetermijnfocus durven te treden en die 

worden afgerekend op de gewenste perso-

neelsontwikkelingen. 

Anderszins wordt steeds vaker beleefd dat 

medewerkers nog meer de uitdaging mo-

gen voelen om daadwerkelijk een excel-

lente werknemer te zijn, die begrijpt wat 

goed is voor de werkgever en diens pro-

ducten/diensten. Volgens vele deskundi-

gen koesteren nog steeds veel te veel 

werknemers zich in de ‘veilig gewaande’ 

wereld van het pamperen (en vaste dienst-

verbanden), gesteund door de medezeg-

genschapsorganen en bonden.  Medewer-

kers met vermeende rechten uit het feit dat 

ze tientallen jaren op dezelfde positie zit-

ten, die zich wentelen in het woud van re-

gelgeving of zeer ruimhartige sociale plan-

nen waarbij de noodzaak ontbreekt om 

zich te ontwikkelen in het kader van em-

ployability. Wordt er wel adequaat beroep 

gedaan op hun pro-activiteit om daadwer-

kelijk ‘in beweging’ te komen? Is er een 

echte noodzaak dan wel de ‘wil’ om te ver-

anderen? 

Daar waar de volatiele mede-

werkers eerder ‘eieren voor 

hun geld’ kiezen bij een 

(dreigende) reorganisatie, zie 

je volgens vele organisatie-

deskundigen, dat de nieuw 

gevormde organisatie met 

een overschot aan ‘gelijk ge-

aarde’ medewerkers blijft zit-

ten die de ‘move’ naar het 

gewenste werknemersprofiel, 

dat bij de veranderde organi-

satie hoort, niet kunnen of 

willen maken.  Ergo blijkt dat 

deze organisatie na de reor-

ganisatie nog minder voldoet 

aan het adagium: juiste mede-

werker op de juiste plek. In 

het aangehaalde onderzoek 

van Yacht werd verkondigd 

dat slechts 18% van de on-

dervraagde managers zegt 

exact de juiste mensen op dit 

moment in huis te hebben. De 

meest gehoorde klacht is ge-

brek aan kennis en kwaliteit, 

maar ook beperkte gedreven-

heid van de werknemers is 

een probleem. 88 procent van 

de ondervraagde werkgevers 

wil personeel vervangen, 

maar de ontslagwetgeving staat 

hierbij in de weg. 

Zelf ben ik van mening dat het niet 

de ontslagwet is die belemmerend 

werkt maar de processen, het mati-

ge presteren aan zijde van het ma-

nagement, de spelregels bij organi-

satieveranderingen en het antieke 

denken aan de zijde van de werkne-

mer. 

Er zijn steeds meer geluiden te ho-

ren dat het heil gezocht moet wor-

den in het opheffen van de arbeids-

overeenkomst. Als we allemaal on-

dernemer zijn en ons eigen compe-

tentieprofiel op de juiste wijze in de 

etalage moeten zetten om opdrach-

ten te krijgen, spoort dat de mensen 

aan om onderscheidend van ande-

ren te zijn. 

Een betere Personal Branding en 

het beter inzetten van je netwerken 

levert ‘werk’ op. Ik zou deze ge-

dachte niet op voorhand willen afwij-

zen. Uit ervaring weet ik dat voor 

heel wat mensen deze insteek te-

vens een grote levensvreugde bete-

kent omdat ze op die wijze dichter 

bij zichzelf kunnen blijven. 

Ik daag de lezer uit om met een 

idee voor een adequate aanpak te 

komen en het te publiceren in het 

Digi Magazine SAM. 

Redactie: Mr Ad Smets, 

voorzitter Stichting SAM 

 

‘Slechts 18% van de ondervraagde managers zegt exact de juiste 

mensen op dit moment in huis te hebben’. Schuld van ‘t manage-

ment of van de medewerker? Moeten we de ontslagwet aanpassen? 

https://www.linkedin.com/in/adsmets
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Duurzame inzetbaarheid ver-

dient dit jaar in het SAM bulle-

tin onze volle aandacht. De 

noodzaak hiertoe vloeit o.a. 

voort uit de gestaag oplopen-

de leeftijd waarop medewer-

kers met pensioen gaan. 

Een andere reden waarom 

duurzame inzetbaarheid de vol-

le aandacht verdient, is dat de 

arbeidsmarkt de komende jaren 

drastisch verandert. Deze ont-

wikkelingen maken het, zoals 

beschreven in mijn eerste co-

lumn (klik hier), noodzakelijk 

meer te investeren in de produc-

tiviteit en de inzetbaarheid van 

werkenden,  

sterker nog: het is een ‘must’!  

Om de definitie duurzame inzet-

baarheid wat in te kaderen han-

teer ik de drie pijlers van duur-

zame inzetbaarheid opgesteld 

volgens de definitie van de Soci-

aal Economische Raad (SER): 

1. Employability: Het ver-

mogen om nu en in de toe-

komst productief en belonend 

werk te hebben en behouden. 

2. Vitaliteit: De beschikking 

hebben over mentale veer-

kracht en doorzettingsver-

mogen om het werk gemoti-

veerd en energiek uit te voe-

ren. 

3. Werkvermogen: De mate 

waarin werknemers fysiek en 

mentaal aan de eisen van 

hun werk kunnen voldoen. 

Graag zoom ik deze keer in op 

een onderwerp dat de 2
e
 en 3

e
 

pijler raakt: ontwikkelingen in 

het gezondheidsbeleid van Agio 

Cigars, waarbij wij niet het wiel 

opnieuw zijn gaan uitvinden, 

maar het wiel zijn gaan optimali-

seren! 

Door het creëren van meer 

draagvlak onder leidinggeven-

den, aanbrengen van structuur, 

analyseren van behoeftes en 

het evalueren van activiteiten 

trachten wij het beleid te veran-

keren in onze dagelijkse busi-

ness.  

Agio Cigars streeft ernaar dat 

iedereen tot aan het bereiken 

van de pensioengerechtigde 

leeftijd vitaal, gezond en met 

plezier aan het werk blijft. Om 

dit te kunnen realiseren wordt 

een actief gezondheidsbeleid 

gehanteerd, waarin het bevor-

deren van gezondheid en wel-

zijn van werknemers centraal 

staat. Arbeidsomstandigheden, 

fysieke en mentale werkbelas-

ting en leefstijl van werknemers 

verdienen de aandacht in ons 

gezondheidsbeleid. 

Wij stellen de eigen verantwoor-

delijkheid van de medewerker 

centraal en richten ons op mo-

gelijkheden en niet op beperkin-

gen. Een gezondheidsbeleid 

past bij ‘Goed Werkgeverschap’ 

omdat het zich richt op het ge-

zond en duurzaam inzetbaar 

houden van het gehele perso-

neelsbestand.   

De laatste jaren is ons bestaan-

de beleid geïntensiveerd met 

onder andere de introductie van 

het Ziekteverzuimprotocol voor 

medewerkers en een 

(bijbehorende) verzuimmanage-

menttraining voor leidinggeven-

den. Het protocol geeft zowel 

medewerkers als leidinggeven-

den meer inzicht in voorschriften 

en procedures betreffende ver-

zuimsituaties. Daarnaast heb-

ben wij een aantal regelingen 

betreffende (wettelijke) verlof-

soorten  en richtlijnen  opgesteld 

(zoals de richtlijn Zwangerschap 

en een richtlijn Ongewenst ge-

drag). Door tijdig in gesprek te 

gaan en waar nodig alternatieven te bieden, 

kunnen we mogelijk voorkomen dat mede-

werkers een escape zoeken in verzuim. Wij 

hebben de bestaande samenwerking tussen 

de verschillende dienstverleners  zoals be-

drijfsarts, fysiotherapeut en arbeidsdeskun-

dige verbeterd door deze regelmatiger met 

elkaar in overleg te laten treden. Bovendien 

worden ze actiever betrokken bij verzuim-

preventie door ze bijvoorbeeld in gesprek te  

brengen met managers over vraagstukken 

als: ‘Mag ik mijn medewerker met overge-

wicht aanspreken op zijn/haar ongezonde 

levensstijl?’ 

Uit een interne evaluatie onder managers 

eind 2013 is gebleken dat deze verande-

De arbeidsmarkt verandert de komende jaren drastisch 

Alleen daarom al verdient ‘Duurzame Inzetbaarheid’ onze aandacht 

Marie van Hout, Manager HR Royal Agio Cigars 

Royal Agio Cigars is deelnemer aan het 
werkgeversnetwerk SAM (samenwerken) 
dat door de Stichting SAM wordt georga-
niseerd. 

Marie van Hout - Pijper is HR Manager en 
geeft in 4 edities de visie van Royal Agio 
Cigars op een modern HR beleid. 

In editie 1, klik hier, lees je haar bijdrage 
‘Duurzame Inzetbaarheid’ is een ‘MUST’  
voor de techniek/ industrie. 

Marie van Hout levert als HR professio-
nal sedert 2011 via het werkgeversnet-
werk SAM een grote bijdrage aan een 
vitalere arbeidsmarkt. 

Wil jouw werkgever ook een prominente 
rol spelen en samenwerken, doe dan 
mee met dit werkgeversnetwerk. 

http://www.samzon.mobi/SAM/SAM_TamTam24_samnetwerk.pdf
http://www.samzon.mobi/SAM/SAM_TamTam24_samnetwerk.pdf
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ringen voor zowel de medewerker 

als de leidinggevende meer duide-

lijkheid en regelmogelijkheden heb-

ben gebracht. Door meer gebruik te 

maken van de benutbare mogelijk-

heden en preventieve maatregelen 

is ons verzuim gedaald.  

Een gezonde leefstijl proberen wij 

ook  te stimuleren middels benefits.  

Naast het ‘fietsplan’ bieden wij onze 

medewerkers sinds vorig jaar de 

mogelijkheid om tegen een geredu-

ceerd tarief te gaan sporten, in sa-

menwerking met een lokale onder-

nemer. Met onze collectieve zorg-

verzekeraar zijn we op dit moment 

in gesprek om de bestaande kortin-

gen op, en inhoud van de aanvul-

lende verzekeringen te vergroten,  

met specifieke aandacht voor de 

BRAVO thema's: Bewegen, Roken, 

Alcohol, Voeding en Ontspanning.  

Graag benoem ik ook de activiteiten 

die collega’s voor elkaar organise-

ren, waarbij Agio Cigars ook altijd 

een duit in het zakje doet:  fietstoch-

ten, de halve marathon, knutsel-

avonden, kanoën, etc.. Kleine moei-

te, veel plezier!  

De meest recente ontwikkeling is 

die naar aanleiding van het PMO 

2013 (Periodiek Medisch Onder-

zoek). Op basis van de terugkoppe-

ling van de uitvoerder en een evalu-

atie onder de deelnemers willen wij 

een aantal acties gaan verankeren 

in ons plan van aanpak RI&E (risico 

inventarisatie en evaluatie). Om het 

draagvlak te vergroten worden deze 

acties in samenwerking met leden 

van de ondernemingsraad en het 

management gedefinieerd. Maar 

ook zijn wij kritischer gaan kijken 

naar het PMO zelf: in plaats van 

one-size-fits-all, willen we naar 

meer maatwerk waarbij niet ieder-

een door dezelfde standaard tests 

gaat, maar getest wordt op de voor 

hem/haar specifieke omstandighe-

den en belastbaarheid. Wij willen 

gerichter kijken naar het werkver-

mogen van onze individuele mede-

werkers. 

Het gezondheidsbeleid gaat echter 

verder. Zo behoeven de omstandig-

heden rond het verzuim constante 

aandacht. Denk hierbij aan de ar-

beidsomstandigheden, de werksfeer 

en de relatie die een leidinggevende 

met zijn/haar medewerker heeft. Wij 

(HRM) adviseren leidinggevenden 

blijvend aandacht te schenken aan 

deze onderwerpen. 

Wat ons betreft zijn individuele in-

zetbaarheid en vitaliteit in de nabije 

toekomst normale gespreksonder-

werpen bij ontwikkel- en beoorde-

lingsgesprekken. 

Redactie: Marie van Hout - Pijper 

 

“Industrie heeft noodzaak om meer te investeren in 

productiviteit en inzetbaarheid van werkenden” 
“creëren van meer draagvlak onder leidinggevenden” 

https://www.linkedin.com/pub/marie-van-hout/4/b6a/28
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Klik hier om de editie te lezen: 

 Van kunsthistoricus tot GGD Directeur 

 Mariëlle van de Waterbeemd, adviseur mobiliteit: “ik heb een prachtige 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: 

 Marie van Hout, HR Manager Royal Agio Cigars: Duurzame inzetbaarheid, een 

‘MUST’ voor de techniek / industrie 

 Doelstelling Stichting SAM is ook KENNISDELING 

 NIEUW: Themaweek ‘hoe rem ik mijn eigen succes, workshop Villa Trivalent in ‘Bella 

Italia’ 

 IMK: “Ondernemerschap op je carrière pad” 

 Gemeente Veghel: collegiale uitwisseling werkt 

 Foto’s: werkgeversnetwerk SAM te gast bij Fagro 

Klik hier om de editie te lezen: 

 Kennismobiliteit tot aan welke grens? 

 Burgemeester Luca Fanotto wil doorpakken en snel transformeren 

 3 artikels: Marie van Hout, Sandra Lubbers, Prof. Dr. Beatrice van der Heijden 

 Gemeente Oss en Gemeente Best inzake ‘Verken je Talent’ 

 Foto’s netwerkbijeenkomst: te gast bij de gemeente Tilburg 

 Agio Experience Middag op 30 oktober: Duurzame Inzetbaarheid een ‘MUST’ 

http://www.samzon.mobi/SAM/SAM_TamTam23_samnetwerk.pdf
http://www.samzon.mobi/SAM/SAM_TamTam23_samnetwerk.pdf
http://www.samzon.mobi/SAM/SAM_TamTam24_samnetwerk.pdf
http://www.samzon.mobi/SAM/SAM_TamTam24_samnetwerk.pdf
http://www.samzon.mobi/SAM/SAM_TamTam25_samnetwerk.pdf
http://www.samzon.mobi/SAM/SAM_TamTam25_samnetwerk.pdf
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GGzE biedt hulp en ondersteuning 

aan mensen met bijzondere psychi-

atrische problemen. Alle zorg en 

ondersteuning is erop gericht dat 

iemand zo goed mogelijk kan mee-

doen aan de maatschappij. Wij be-

handelen mensen uit de regio Eind-

hoven en de Kempen, maar ook 

van (ver) daarbuiten. Een aantal 

van onze voorzieningen heeft een 

landelijke functie. Met bijna 100 jaar 

ervaring hebben we bewezen dat 

GGzE in staat is om mensen met 

complexe problemen te ondersteu-

nen en verder te helpen. Binnen de 

Woenselse Poort wordt intensieve 

en forensische psychiatrische be-

handeling aan volwassenen gebo-

den. Idiomes is expert op het ge-

bied van gedragsverandering en 

geestelijke gezondheidszorg voor 

mensen met een andere culturele 

achtergrond. 

Planetree 

GGzE wil de kwaliteit van de zorg 

en dienstverlening garanderen door 

te werken vanuit het Planetree-

gedachtegoed. Planetree is zowel 

een innovatie zorgmodel als een 

snelgroeiend internationaal netwerk 

van zorginstellingen, die vastbeslo-

ten zijn de best mogelijke zorg voor 

cliënten te realiseren en tegelijktij-

dig een inspirerende cultuur voor 

medewerkers te scheppen. Het doel 

van Planetree is zorginstellingen te 

      GGzE: GGzE: “werkgeversnetwerk SAM is goede basis“werkgeversnetwerk SAM is goede basis  

      om collega’s te ontmoeten, kennis te delen enom collega’s te ontmoeten, kennis te delen en  

      intersectorale mobiliteit te bevorderen”intersectorale mobiliteit te bevorderen”  

Stichting SAMStichting SAM 

creëren waar mensen zich direct al beter 

voelen en waarin het beste van hotel, zorg 

en thuis is verenigd. Zorginstellingen als 

GGzE werken hier concreet aan via de 

twaalf Planetree-componenten, die zijn ge-

groepeerd rondom de thema’s Betere Zorg, 

Helende Omgeving en Gezonde Organisa-

tie.  

De uitdaging van HR- recruitment…. 

Danielle Jansen: “Momenteel ben ik ruim 

11 jaar recruiter bij HRM. Mijn baan startte 

in maart 2003, met handen tekort aan het 

bed. De uitdaging voor mij was om een gro-

te hoeveelheid personeel te werven, juist 

omdat er op dat moment veel uitbreidingen 

waren binnen de forensische en intensieve 

psychiatrie. Uiteraard is dit een taak die ik 

niet alleen heb volbracht. Door samen te 

werken met de afdelingen waarin we  onder 

andere informatieavonden organiseerden 

waar werkzoekenden van harte werden 

uitgenodigd om met C.V. op bezoek te ko-

men, banenbeurzen en voorlichtingen bij 

opleidingen, hebben we vanuit HRM bijge-

dragen om in een korte periode goed ge-

kwalificeerd personeel te werven.” 

“Inmiddels zijn de tijden veranderd; dit 

maakt dat er enkele medewerkers boven-

tallig worden verklaard. Dat heeft mijn rol 

als recruiter aanzienlijk doen veranderen. 

Momenteel werk ik nauw samen met de 

Coördinator Mobiliteit om deze herplaat-

singskandidaten al dan niet binnen GGzE 

te voorzien van een baan.” 

Flexicurity 

Conny Bödeker, manager HRM: “Binnen 

het bedrijfsleven is mobiliteit meer gemeen-

goed. In de zorg is dat het niet; terwijl de 

wereld van de zorg wel voortdurend veran-

dert. Mobiliteit wordt niet van alle medewer-

kers verwacht; flexibiliteit wel. Met een ver-

anderend kijk op de zorg wordt ook de wij-

ze waarop die zorg geleverd dient te wor-

den, aangepast. Cliënten zullen meer en 

meer ambulant behandeld worden; dit heeft 

consequenties voor de inzet van medewer-

kers van de GGzE. “ 

“De komende jaren zal er een beroep ge-

daan worden op de veranderingsbereidheid 

van alle medewerkers. De GGzE wil graag 

de ontwikkeling met alle medewerkers ma-

ken ‘van baanzekerheid naar werkzeker-

heid’. Flexicurity is daarmee het thema voor 

de toekomst; GGzE wil als goed werkgever 

Security / zekerheid bieden, maar vraagt 

tegelijkertijd de benodigde flexibili-

ty om te kunnen anticiperen op 

toekomstige veranderingen in de 

zorg.”  

Stichting SAMStichting SAM 

Danielle Jansen 

“Het SAM Netwerk biedt ons alle 

langere tijd een mooie basis om 

collega’s te treffen. Primair om 

kennis met elkaar te delen, maar 

indien mogelijk ook om Intersecto-

rale Mobiliteit te bevorderen en de 

drempel te verlagen om eens in 

‘de keuken van een ander te kij-

ken’.” 

Ontstaan van de GGzE 

 

1918 

Rijks Krankzinnigen Gesticht 

1946 

Rijks Psychiatrische Inrichting 

1986 

Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis De 

Grote Beek 

1996 

GGzE: fusie tussen De Grote Beek en 

RIAGG Eindhoven en de Kempen 

2002 

GGzE: fusie tussen GGzE en RIBW 

Eindhoven en de Kempen 

2006 

Oprichting GGzE Holding BV, Promenzo 

BV, GGzE ICT BV & GGzE Services BV 

2013 

GGzE: fusie tussen Stichting de Boei en 

Stichting GGzE 

Conny Bödeker 
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20142014  
22 mei, te gast bij de GGzE 

 

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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Tip 
Bijdrage: Myriam de Roo 

Redactiecommissie 

We weten het allemaal: net-

werken is dé manier om veel 

zaken geregeld te krijgen. 

Van een loodgieter tot vrij-

williger op een schooluitje, 

tot het vinden van nieuw 

werk of opdrachten. 

En nu lijkt het wel alsof die 

loodgieter of die vrijwilliger 

zo gevonden is maar als het 

om werk gaat dan staan we 

al snel met lege netwerk han-

den. Wat gaat er dan mis? 

Niet weten hoe het werkt 

Ook al weten we allemaal dat 

netwerken onontbeerlijk is in 

het vinden van nieuw werk of 

opdrachten, dat betekent nog 

niet dat iedereen weet hoe net-

werken werkt. Er zijn nog veel 

misvattingen over netwerken 

zoals ‘netwerken is leuren met 

jezelf’ en ‘netwerken is net-

werkbijeenkomsten bezoeken 

en visitekaartjes verzamelen’. 

Terwijl het dat beide zeer zeker 

niet is! 

Te snel resultaat willen 

Om je netwerk voor jou te laten 

werken, heb je geduld nodig. 

Het werkt nu eenmaal niet zo 

dat je bij 1 keer vragen gelijk 

raak schiet. En zeker niet bij 

nieuwe contacten. Daar zul je 

eerst een band mee op moeten 

bouwen en dat gaat niet in een 

paar dagen. 

Geen doel hebben 

Het niet hebben van een doel 

zorgt ervoor dat je als het ware 

als een schot hagel in de rond-

te gaat netwerken. En zoals 

het een schot hagel betaamt: 

het treft zelden doel… 

De 9 meest 

gemaakte 

netwerkfouten 
Geen duidelijke pitch hebben 

Het verhaal waarmee je contact maakt 

of je contact onderhoudt, moet helder 

en krachtig zijn. Zodat je netwerk ont-

houdt waarvoor ze je het beste kun-

nen inschakelen. 

Onvoldoende gebruik maken van je 

warme netwerk 

Een veel gehoorde uitspraak (zeker bij 

werkzoekenden) is: mijn netwerk kan 

me niet verder helpen want die zitten 

niet in de branche waar ik naar op 

zoek ben. Fout! Je kunt onmogelijk 

weten wie je familie, vrienden, colle-

ga’s en buren allemaal kennen en in 

welke delen van het land ze die men-

sen kennen. Terwijl juist je warme 

netwerk kan zorgen voor introducties. 

Teveel over jezelf praten 

In gesprekken met netwerkcontacten 

merk ik vaak dat er nog te weinig ge-

luisterd wordt naar de andere kant. 

We staan te popelen om ons eigen 

verhaal te vertellen in de hoop dat de 

ander zaken met je wil doen of werk 

voor je heeft. Probeer eens goed te 

luisteren naar het verhaal van de an-

der en geïnteresseerde vragen te stel-

len zodat je veel gemakkelijker er ach-

ter komt of jij misschien een oplossing 

bent voor een probleem wat ze erva-

ren. 

Geen vragen paraat hebben 

Dit hangt samen met de vorige uit-

spraak. Niets is zo jammer als je geen 

vragen weet te stellen aan je ge-

sprekspartner en daarmee eigenlijk 

maar een ding uitstraalt: help me aan 

werk! 

Zorg ervoor dat je goed voorbereid 

bent als je een afspraak hebt met ie-

mand. Of zet je vragende stand aan 

als je naar een netwerkbijeenkomst 

gaat. 

Om werk vragen 

De kans is groot dat jouw warme net-

werk je niet aan werk of opdrachten kan 

helpen. Vraag er dan ook niet direct en 

telkens om. Ook het netwerk van je 

warme netwerk zal je niet direct kunnen 

helpen. Investeer eerst in de relatie en 

kijk vervolgens hoe jij mogelijk een op-

lossing bent voor hun probleem. Want 

dat is nog altijd iets anders als vragen 

om werk. Dat is halen terwijl een oplos-

sing bieden brengen is. En dat levert 

veel meer goodwill op! 

Het contact niet warm houden 

Het is niet moeilijk om nieuwe contac-

ten op te doen. Denk maar aan nieuwe 

collega’s, trainingen die je volgt, wisse-

lingen in je sportteam of vereniging 

waar je lid van bent. Ook het bezoeken 

van netwerkbijeenkomsten of seminars/

beurzen leveren vaak een boel visite-

kaartjes op. Vergeet echter niet om de-

ze contacten op te volgen en te werken 

aan een relatie met deze nieuwe men-

sen in je netwerk. 

Afsluitend: 

Je hoeft er geen hogere wiskunde 

voor gestudeerd te hebben om te 

weten wat je kunt doen om deze fou-

ten te voorkomen. Wees creatief, ga 

ervoor, heb veel netwerkplezier en 

wees ondertussen verrast door de 

mogelijkheden van je netwerk! 

Myriam de Roo (Trivalent) 
is lid van de 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://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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Stichting SAMStichting SAM 

Stichting SAMStichting SAM 

NOTEER ALVAST IN JE AGENDA: 

Royal Agio Cigars organiseert samen met de Stichting SAM 

op 30 oktober een speciale Agio Experience Middag met 

als accent:  

Duurzame Inzetbaarheid als ‘must voor het management’.  

 

Symposium voor managers / specialisten 

op het terrein van Duurzame Inzetbaarheid 

 
Waarom zou je het als 

werkgever alleen doen, als 
je het ook SAMen kunt 

doen ? 

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

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 

Stichting SAM wordt mede mogelijk gemaakt door INTERINO 

Nieuwe deelnemer 

werkgeversnetwerk SAM: 

WML is een Limburgs bedrijf waarvan een 
groot aantal medewerkers in Midden- en 
Noord-Limburg woonachtig is. Zij zijn mobiel 
en kunnen/willen ook in de omgeving van 
Eindhoven werken. Door in deze regio expli-
ciet samenwerking op te zoeken hopen we als 
werkgever de door- en uitstroom van ons per-
soneel extra te kunnen faciliteren. 

Miranda over haar 1e bijeenkomst: “ik heb 
het als heel prettig en warm ervaren. Ik  voel-
de me snel op m’n gemak. Het feit dat het 
uitwisselen van vacatures als inloop wordt 
georganiseerd, maakt dat mensen ook echt 
doelgericht aanwezig zijn. Veel feedback en 
meedenken, erg positief! De combinatie met 
de presentatie van de gastorganisatie GGzE 
vond ik top, je leert een bedrijf kennen, hun 
manier van werken en tijdens de rondleiding 
heb je de mogelijkheid om informeel met colle-
ga’s in gesprek te zijn. Ik ben er de volgende 
keer zeker weer bij!” Miranda Theuwis 

mailto:redactie@samzon.mobi
mailto:info@interino.nl?subject=graag%20info%20n.a..v.%20Sam%20Bulletin
http://www.interino.nl/
https://www.facebook.com/groups/275785782480189/

