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Op de arbeidsmarkt vindt een enor-

me verschuiving plaats. Goede ge-

zondheidszorg en gezondere le-

vensstijl dragen eraan bij dat men-

sen steeds ouder en vitaler worden 

en dat velen van hen langer kunnen 

en willen doorwerken.  

Toch is er iets vreemds aan de 

hand.  

Er zijn veel senioren die zich gezond 

en actief voelen, die hebben gespaard 

en die in een levensfase zitten waarin 

vooral genieten telt. 

In de marketingsector is dat al ontdekt; 

ook de woningsector speelt hierop in 

met ‘levensloopbestendige’ wooncon-

cepten. Vreemd is dat deze ontwikke-

ling binnen organisaties min of meer 

genegeerd lijkt te worden. Werkgevers 
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Er is iets vreemds aan de hand op de 
arbeidsmarkt 

kijken blijkbaar wel naar de markt, maar lijken 

intern niet te weten hoe om te gaan met het 

groeiend aantal oudere werknemers. Ze inves-

teren weinig in hen en zien hen vaak als minder 

gemotiveerd, minder flexibel, die de technolo-

gische ontwikkelingen niet meer kunnen bijhou-

den, die traag zijn en vaak ziek. 

Maar… klopt dit beeld eigenlijk wel? 

Het gaat hier om stereotypen, die vaak wel een 

kern van waarheid bevatten, naar meestal niet 

helemaal kloppen. Stereotypen zijn handig, 

omdat ze weinig moeite kosten en er zo her-

sencapaciteit overblijft voor andere zaken. 

Meestal gaan ze over een grote groep mensen 

en niet over het individu. Gelukkig blijken de 

meeste stereotypen over ouderen niet te klop-

pen*). 

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, 

loont het bijvoorbeeld WEL om te investeren in 

oudere werknemers. Opleidingskosten verdie-

nen zichzelf in ca. 5 jaar terug. De kans dat een 

oudere werknemer 5 jaar later nog binnen de 

organisatie werkt, is veel groter dan de kans 

dat iemand van ca. 25 jaar nog 5 jaar binnen de 

organisatie blijft. Daar komt bij dat, vergeleken 

met jongere werknemers, ouderen minder vaak 

verzuimen, betere werkprestaties leveren, be-

trouwbaarder zijn en minder de neiging hebben 

tot stelen van hun werkgever. Kortom, er zijn 

vele redenen waarom juist WEL geïnvesteerd 

moet worden in oudere werknemers. 

Het wordt dus tijd werkgevers wakker te 

schudden! Zij moeten meer oog krijgen voor 

de potentie van oudere werknemers, die 

Bijdrage door:Bijdrage door:Bijdrage door:   

Ingrid WeeningIngrid WeeningIngrid Weening   
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Duurzame inzetbaarheid: we moeten de werkgevers 

wakker schudden, aldus Ingrid Weening.aldus Ingrid Weening.aldus Ingrid Weening. 

een schat aan werkervaring 

hebben en het bedrijf door en door 

kennen. Door hen ‘af te schrijven’, 

gaat veel kennis en ervaring verlo-

ren. Jonge krachten kunnen dit 

nooit evenaren. Daarom is het be-

langrijk om al vanaf het begin van 

de loopbaan te werken aan em-

ployability, waar ook Prof. Dr. Be-

atrice van der Heijden voor pleit-

te in de december-editie van het 

SAM Magazine (klik hier). Als 

werkgevers in staat zijn leeftijds-

stereotypering te doorbreken, zul-

len zij de ware potentie van hun 

werknemers zien. Motivatie en 

werkervaring zijn daarbij vele ma-

len belangrijker dan leeftijd.  

In voorgaande edities van SAM-

bulletin schreef Marie van Hout, 

manager HR, over duurzame in-

zetbaarheid bij Royal Agio Cigars 

(klik hier voor editie 24 en hier 

voor editie 26). Agio werkt actief 

aan een modern personeelsbeleid, 

met keuzemogelijkheden voor indi-

viduele werknemers. Afhankelijk 

van hun levens- of loopbaanfase 

kunnen ze bijvoorbeeld kiezen 

voor meer tijd en minder salaris of 

andersom. Daarmee geeft Agio te 

kennen de toegevoegde waarde 

van zowel jongere als oudere 

werknemers in te zien. 

Het beleid van Agio is een voor-

beeld van modern personeelsbe-

leid, met oog voor de levens- en 

loopbaanfase waarin werknemers 

zich bevinden. 

Andere organisaties kunnen dit 

voorbeeld volgen. Bijkomend voor-

deel is dat een ‘levensfasebewust 

personeelsbeleid’ zowel jongere 

als oudere werknemers zal aan-

spreken. Door bijvoorbeeld met 

elke werknemer eens per 2 jaar te 

bespreken welke arbeidsvoorwaar-

den passen bij de fase waarin hij 

of zij zich op dat moment bevindt, 

kan een 2-jarig ‘levensfaseplan’ 

worden opgesteld. Of dat nu extra 

opleiding is, of tijdelijk minder sala-

ris en meer ‘quality time’ met het ge-

zin, dat is aan de werknemer. 

Maatwerk is nodig. 

Echt ‘levensfasebewust personeels-

beleid’ zal leiden tot duurzaam inzet-

bare, betrokken en intrinsiek gemoti-

veerde medewerkers, die  – ongeacht 

hun leeftijd of levensfase – bereid zijn 

hun organisatie naar een hoger ni-

veau te tillen. 

 

Redactie: Ingrid Weening-Meestringa 

Arbeids- en Organisatiepsycholoog 

Adviesbureau ‘I We Me’ 

www.iweme.nl (in opbouw) 
Mail: i.weening@iweme.nl 

 

*) Posthuma, R. A., & Campion, M. A. (2009). Age 

stereotypes in the workplace: Common stereotypes, 

moderators, and future research directions. Journal of 

Management, 35(1), 158-188. 

doi:10.1177/0149206308318617  

 

Ingrid Weening kan gezien worden als voorbeeld 

en trendsetter, als het gaat om op levensfase ge-

baseerde carrièrekeuzes. In het begin van haar 

loopbaan werkte ze fulltime en bouwde een carriè-

re op. In de levensfase met kleine kinderen was ze 

als docente betrokken bij het volwassenonderwijs, 

wat in de avonduren plaatsvond. Tegelijkertijd kon 

ze de ontwikkelingen in haar vakgebied blijven volgen. Toen de kin-

deren groter werden, gaf ze haar carrière een andere richting: ze be-

gon een universitaire opleiding Arbeids- en Organisatiepsychologie. 

Ze toonde aan dat een mens nooit te oud is om te leren en nam haar 

Masterbul op 44-jarige leeftijd in ontvangst. Inmiddels is ze eigenaar 

van het adviesbureau ‘I We Me’. Haar ervaring met het ‘zelf verant-

woordelijk zijn voor de keuzes in je leven en je loopbaan’, deelt ze 

graag met anderen. 

Toelichting: 
Wie durft de uitdaging aan?Wie durft de uitdaging aan?Wie durft de uitdaging aan?   

In de vorige editie van het 
SAM Magazine deden wij een 
oproep aan de lezers om een 
reactie of eigen visie te geven 
op duurzame inzetbaarheid 
middels een editorial. 

Ingrid Weening vond het een 
uitdaging waard en kroop in 
de pen. De Stichting SAM 
vindt dit geweldig. 

Een van de doelstellingen van 
deze stichting is om kennis te 
delen via het SAM Magazine 
en de blogs op de website. 

Dank aan Ingrid. 

Wie volgt? 

Natuurlijk gaan we ervan uit 
dat anderen dit goede voor-
beeld volgen. 

http://www.samzon.mobi/SAM/SAM_TamTam22_samnetwerk.pdf
http://www.samzon.mobi/SAM/SAM_TamTam24_samnetwerk.pdf
http://www.samzon.mobi/SAM/SAM_TamTam26_samnetwerk.pdf
http://www.iweme.nl
mailto:i.weening@iweme.nl?subject=n.a.v.%20je%20artikel%20in%20het%20SAM%20Magazine
https://www.linkedin.com/in/ingridweening


Pagina 3 

 

Stichting SAMStichting SAM 

Duurzame inzetbaarheid is 

een keuze: 

Het was acht uur ’s ochtends 

toen ik tijdens mijn vakantie in 

de metropool Jakarta vanaf de 

tiende etage neerkeek op het 

dak van een gebouw dat werd 

gerenoveerd. Zo’n tien mannen, 

variërend tussen de 20 en 70 

jaar, waren bezig de bovenste 

verdieping van het enigszins 

krakkemikkige gebouw van een 

betonnen vloer te voorzien. Ze 

trotseerden de hitte. Het was zo 

vroeg in de morgen al zeker 30 

graden. Ik had zicht op twee 

etages en zag de mannen met 

emmers vloeibaar beton een 

houten ladder beklimmen. Een-

maal boven, gaven zij de em-

mers door aan hun collega’s, 

die de emmers op hun beurt 

overhandigden aan de collega’s 

die aaneengesloten in een rij 

stonden. Aan het einde van de-

ze rij stond een iel mannetje met 

blote voeten in het cement. Hij 

schudde de emmer uiteindelijk 

om en greep snel weer naar de 

volgende teil. Er kwam geen 

cementwagen of slang aan te 

pas die met gemak het spul op 

de vloer spoot. Ik keek naar het 

gesjouw en gesjor diep beneden 

mij en vroeg me af: “Krijgen de-

ze mannen de ruimte om na te 

denken over hun duurzame in-

zetbaarheid? Hebben zij die 

keuze?” Ik denk van niet. Maar 

velen van ons in dit West-

Europese kikkerlandje hebben 

gelukkig wel de keuze om na te 

mogen denken over onze duur-

zame inzetbaarheid. 

Duurzame inzetbaarheid: Wat 

is dat? 

Inzetbaarheid is een veelge-

bruikt begrip met verschillende 

vormen, waar iedereen zijn ei-

gen betekenis aan toeschrijft. 

Zo kennen we de termen brede 

en flexibele inzetbaarheid, waar-

bij medewerkers op meerdere 

gebieden en tijden kunnen wor-

den ingezet. 

Duurzame inzetbaarheid gaat 

‘daarentegen’ om meer zelfre-

gie, ondernemerschap, verant-

woordelijkheid en eigenaar-

schap. Leidinggevenden en or-

ganisaties laten medewerkers 

zelf verantwoordelijkheid nemen 

met betrekking tot hun werk en 

loopbaan en ondersteunen hen 

door ruimte te bieden, zodat zij 

kunnen doen waar ze het beste 

in zijn.  

Wat levert het op? 

Ruimte bieden gebeurt niet voor 

niets natuurlijk, want zowel me-

dewerker als leidinggevende 

hebben er voordeel bij. De me-

dewerker is erbij gebaat, omdat 

hij zich kan ontwikkelen en kan 

blijven leren. En in een wendba-

re organisatie heeft de leiding-

gevende belang bij een flexibele 

en duurzaam inzetbare mede-

werker. 

Werken tot je 67
e
 is een feit. 

Het is dus van belang om vorm 

te geven aan duurzame inzet-

baarheid. Echter, plezier in je 

werk, gedrevenheid, maar ook 

bereidheid tot veranderen en 

het vermogen tot verandering 

zijn essentieel, ongeacht leeftijd 

of levensfase. Zo ook de balans 

tussen privé en werk. 

Dit draagt bij aan een tevreden 

en gemotiveerde medewerker. 

Een waarde die bovendien vaak 

wordt onderschat, is het indirect 

positief effect van duurzame 

inzetbaarheid op ziekteverzuim, 

een vaak grote kostenpost voor 

organisaties. 

Begin op tijd! 

Duurzame inzetbaarheid begint 

niet pas op je 55
e
 en dient bij 

iedere medewerker standaard onderwerp te 

zijn tijdens het ontwikkelgesprek. Voor velen 

geldt echter dat het actief bezig zijn met 

duurzame inzetbaarheid onbekend is. En 

onbekend maakt onbemind. Toch zijn er 

naast een goede begeleiding vanuit het ma-

nagement ook vele tools beschikbaar die 

medewerkers kunnen ondersteunen bij hun 

eigen visie op duurzame inzetbaarheid. 

Denk bijvoorbeeld aan de zogenaamde E-

portfolio’s. 

Te vaak nog wordt een actueel loopbaan-

overzicht alleen gemaakt wanneer men 

gaat solliciteren. Al dan niet vanwege 

een bepaalde urgentie. 

Voor veel medewerkers is het opstellen van 

een cv vaak jaren geleden. En veel van wat 

men in die jaren heeft volbracht, heeft ge-

leerd, aan workshops en cursussen heeft 

gevolgd, is men ‘vergeten’ of is moeilijk te 

recapituleren. 

En dat is jammer, want juist het bijhouden 

van kennis, talenten en ervaring is een rode 

draad die de medewerker zélf blijvend in-

zicht geeft in zijn ontwikkeling, wensen en 

ambitie. En met dit inzicht ontdekt hij de 

ruimte die hij nodig heeft om zich duurzaam 

te blijven ontwikkelen.  

Maatwerk is de sleutel tot succes 

Vaste structuren, volledige uitgeschreven 

regels of statische profielen helpen niet bij 

een duurzame ontwikkeling. 

Als management heb je meer dan vroe-

ger een coachende rol en begeleid je 

Duurzame inzetbaarheid, wat levert het op? 
Bijdrage door: Joyce van Someren Brand 

projectleider Mobiliteitcentrum Gemeente Leudal 
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de medewerker. De mede-

werker leidt zelf zijn eigen duur-

zame inzetbaarheid. 

Binnen de gemeente Leudal, hante-

ren we dan ook geen generalistisch 

beleid ten aanzien van duurzame 

inzetbaarheid. 

Richtlijnen en kaders zijn een goede 

leidraad om samen vorm te geven, 

maar de kracht zit ‘m vooral in het 

maatwerk. 

Bereidheid en vermogen, werk en 

privé: ze verschillen per individu. 

Wat nodig is, is de dialoog om hier 

passende ruimte voor te bieden.  

Het vergt wel een wisselwerking 

tussen werkgever en werknemer. 

Soms heeft de medewerker behoef-

te aan een kant-en-klaar ‘aanbod’. 

Juist het feit dat dit niet uit de kast 

te halen is, maakt dat je hier samen 

maatwerkafspraken over kunt ma-

ken die aansluiten bij de duurzame 

inzetbaarheid van die medewerker. 

Het is je taak als werkgever om 

de medewerker te stimuleren blij-

vend te werken aan zijn duurza-

me inzetbaarheid. Het is de keuze 

van de medewerker om hier actief 

mee aan de slag te gaan.  

Ik stapte in de lift en volgde het pad 

naar het zwembad, plofte op mijn 

ligstoel en bedacht me wat ik ‘later 

wil worden’. Wat een luxe keuze. 

Redactie: 

Joyce van Someren Brand 

Coördinator Mobiliteitscentrum 

Gemeente Leudal 

Binnen de gemeente Leudal hanteren we dan ook 

geen generalistisch beleid t.a.v. duurzame inzetbaarheid 

Jakarta, uitzicht vanaf de 

hotelkamer. Linksonder het 

bouwterrein. foto Joyce 

De gemeente Leudal loopt als 

werkgever in Midden-Limburg 

behoorlijk voorop als het gaat om 

mobiliteitsbeleid en talentenont-

wikkeling. 

Als deelnemer aan het werkge-

versnetwerk SAM heeft Leudal 

actief meegedaan aan de Loop-

baan4daagse. De vacatures die 

vanuit SAM worden uitgezet, wor-

den meteen aan de medewerkers 

bekend gemaakt evenals het SAM 

Magazine.  

Deze werkgever netwerkt echt in 

het belang van al haar medewer-

kers: CHAPPEAU!! 

Voor de actuele promotiefilm 

van het Talenten- en mobiliteitscen-

ter, klik op ’t plaatje hieronder:  

https://www.linkedin.com/in/joycevansomerenbrand
http://www.youtube.com/watch?v=2bGhAPcNcPc
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Klik hier om de editie te lezen: 

 Kunnen we voorkomen dat de arbeidsmarkt op slot zit? Bijdrage Ad Smets 

 Marie van Hout, HR Manager Agio: De arbeidsmarkt verandert drastisch 

 GGzE: werkgeversnetwerk SAM is een goede basis om collega’s te ontmoeten 

 Myriam de Roo, Trivalent: de 9 meest gemaakte netwerkfouten 

 WML: Miranda Theuwis: Waarom we lid zijn geworden van dit werkgeversnetwerk 

 Foto’s bijeenkomst van het werkgeversnetwerk SAM van 22 mei bij de GGzE 

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 

http://www.samzon.mobi/SAM/SAM_TamTam26_samnetwerk.pdf
http://www.samzon.mobi/SAM/SAM_TamTam26_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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Kennisdeling & Kennismobiliteit 

Jaren geleden, in de tijd dat ik 

zelfs nog bij Wageningen Universi-

ty & Research centre werkte, be-

stond er een ware trend om te 

praten over kennismanagement. 

Met dreigende reorganisaties 

moest het niet zo zijn dat de ken-

nis uitstroomt en / of volledig ver-

loren gaat. Het gebeurde maar al 

te vaak dat een medewerker meer 

dan 20 jaar op één bepaald onder-

werp ‘zat’ en ‘het intellect’ op een 

bepaald gebied was voor de gehe-

le organisatie. Die kennis moest 

ten behoeve van de organisatie 

geborgd zijn. 

Inmiddels draai ik meer dan 10 

jaar mee in de arbeidsmobiliteit 

waarin telkenmale golfbewegingen 

te constateren zijn. Alleen al de 

term zelf is onderhevig aan de tijd. 

De ene keer willen we het liever 

‘mobiliteitsbeleid’ noemen, wel-

licht omdat de noodzaak hoog is 

om de externe uitstroom te bevor-

deren, en de andere keer houden 

we meer van ‘loopbaanbeleid’ 

waarmee we vooral hopen dat de 

beweging ontspruit aan de eigen 

wens van een medewerker. 

Vele netwerken die rondom 

‘arbeidsmobiliteit’ zijn opgericht, 

zijn ontstaan om samen te werken 

aan ‘boventalligheid’. Dit uitgangs-

punt gold in 2006 tevens voor 

SAM. Maar allengs zijn we de 

beweging aan het maken om 

boventalligheid te voorkomen. 

Door medewerkers bewust te ma-

ken dat het goed is om vanuit pas-

sie te werken en de mogelijkheden 

te ontdekken om vooral zich te 

kunnen ontwikkelen. De wereld 

staat niet stil, de arbeidsmarkt 

mag misschien al ‘volatiel’ ge-

noemd worden en wij mensen 

kunnen niet anders dan in deze 

flow van veranderingen mee te 

bewegen. 

Via SAM hebben al heel wat me-

dewerkers de mogelijkheid verkre-

Het is goed om ‘stil’ te staan bij KENNISMOBILITEITHet is goed om ‘stil’ te staan bij KENNISMOBILITEIT  
Bijdrage door: Bijdrage door: Ad SmetsAd Smets  
voorzitter Stichting SAMvoorzitter Stichting SAM  

Stichting SAMStichting SAM 

gen om in de ‘keuken’ van een andere 

organisatie te kijken. Dit is altijd een triple 

win situatie. En toch horen wij (het be-

stuur van de Stichting SAM) in onze con-

tacten meer en meer het geluid dat werk-

gevers veel meer zouden mogen doen 

aan kennismobiliteit. 

Kennismobiliteit niet alleen in het kader 

van een loopbaantraject of carrière van 

een medewerker maar veel meer de ei-

gen kennis mobiel maken binnen een re-

gio. Om op die wijze de eigen kennis met 

andere organisaties en specialisten te 

delen waarna men het gezamenlijke ken-

nispeil weet te verhogen om er zelf weer 

beter van te worden. 

Echter, ik zie een overeenkomst tussen 

de problemen rondom de invoering van 

het ‘kennismanagement’ van jaren gele-

den en de gewenste ‘kennismobiliteit’ van 

nu. Ook deze ontwikkeling kun je als HR 

wel willen, het zijn de leidinggevenden 

van hoog tot laag die de belangen ervan 

moeten inzien en nog belangrijker: ze 

moeten er ook naar gaan handelen. Wij 

vernemen in de reacties die wij binnenkrij-

gen dat nog steeds veel leidinggevenden 

op verschillend managementniveau te 

vaak acteren vanuit de waan van alledag 

en niet direct bereid is om gericht te zijn 

op de noodzakelijk gewenste richting als 

hele organisatie. Ik nodig de le-

zer graag uit om met een eigen 

mening te komen en deze met 

ons te delen via SAM. 

De Stichting SAM heeft als doel 

een bijdrage te leveren aan de 

vitaliteit van de arbeidsmarkt. 

Onder meer via het werkgevers-

netwerk willen wij organisaties 

bewust te maken van de kansen 

die er liggen om goed na te den-

ken over kennismobiliteit als on-

derdeel van het strategisch HR 

beleid. 

Van belang is dat wij vanuit SAM 

ook de mogelijkheid bieden om 

informatie rondom in- door- en 

uitstroom van personeel met el-

kaar uit te wisselen. Dat kan via 

een editorial in ‘t SAM Magazine. 

En met de invoering van een 

nieuwe website, klik hier, waar-

op wij via blogs informatie gaan 

delen, is het voor de lezer moge-

lijk om zelf commentaar te ge-

ven. 

Je kunt meepraten en met ons 

meepraten, -denken en -doen. 

Stichting SAMStichting SAM 

http://www.samzon.mobi
https://www.linkedin.com/in/adsmets
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WANTEDWANTED: : WORKSHOPSWORKSHOPS  

OPROEP door Sjaak VerweijOPROEP door Sjaak VerweijOPROEP door Sjaak Verweij   

In de afgelopen jaren heeft SAM 

diverse interessante workshops ge-

organiseerd, zowel voor kandidaten, 

maar ook voor leidinggevenden en 

HR-professionals, o.a. rondom de 

thema’s Zoekprofiel (o.a. Creatief 

Zoekprofiel), Onderzoek naar On-

dernemerschap, Personal Branding 

en Linkedin / Social Media.  

De voordelen om binnen een net-

werk workshops te geven zijn 

legio:  

Door het enorme aanbod van work-

shops zie je vaak door de bomen 

het bos niet meer. Bij een workshop 

onder de SAM-vlag is het voorwerk 

al gedaan. Het bestuur probeert de 

wensen van de aangesloten werk-

gevers op te pikken of acteert n.a.v. 

een gedeelde vraagstelling aan de 

zijde van werkgevers. Deze wensen 

worden bijvoorbeeld vertaald in een 

workshop waarna het bestuur pro-

fessionele organisaties uitnodigt om 

met een maatproduct te komen.  

Veelal wordt tijdens één van net-

werkbijeenkomsten een voorproefje 

gegeven van de SAM workshop of 

wordt een keer ‘proefgedraaid’ met 

HR professionals. Het is de verant-

woordelijkheid van de vertegen-

woordigers van de aangesloten 

werkgevers om het pakket dan in-

tern binnen de eigen organisatie uit 

te zetten en er iets mee te gaan 

doen. Natuurlijk heeft de aangeslo-

ten werkgever er baat bij als dit ook 

professioneel wordt opgepakt bin-

nen de eigen organisatie. Een work-

shop onder de SAM vlag betekent 

automatisch dat deelnemers tijdens 

de workshop al met verschillende 

werkgevers in contact komen. 

Werkgevers die door de samenwer-

king al open staan voor collegiale 

uitruil / uitwisseling. 

De Stichting SAM verheugt zich in 

feit dat ze hiermee de werkgevers 

een breed dienstenpakket aanbiedt. 

Door het inzetten van externe partij-

en met verschillende disciplines kan 

SAM snel en flexibel  inspelen op 

ontstane behoefte bij aangesloten 

werkgevers. 

Naast het eerder genoemde maat-

werk, wil SAM voor de aangesloten 

werkgevers met een uitgebalan-

ceerd pakket aan workshops ko-

men. 

Bij deze een oproep aan organisa-

ties en ZZP-ers om workshops aan 

te bieden die wellicht kunnen wor-

den opgenomen in het aanbod.  

Klik hier voor de voorwaarden en 

voor nadere informatie. 

 

Sjaak Verweij,  
coördinator workshops binnen 

het bestuur van de Stichting SAM 

Op maandag 23 juli was voor de deelnemende werkge-

vers aan de SAM Regiopool een bijeenkomst georgani-

seerd met als centrale thema: hoe kunnen we de SAM 

Regiopool nog beter benutten? 

Zodat medewerkers kansen buiten de deur kunnen be-

nutten en andersom organisaties capaciteitsbehoeften 

succesvol kunnen wegzetten in de SAM Regiopool. Deze 

bijeenkomst vond plaats in het gemeentehuis in Oss. 

Monique Paree (adviseur) en Monique van Wagenberg 

(directeur) van RegioEffect, de partner die de SAM Re-

giopool beheert, gaven een presentatie over de huidige 

werkwijze van de SAM Regiopool en ervaringen werden 

gedeeld en uitgewisseld. Dit bracht de aanwezige deel-

nemers op verbetervoorstellen voor de toekomst. Een 

van die verbetervoorstellen is dat is afgesproken om het 

SAM zoekprofiel uitnodigend op te stellen, zodat ook me-

dewerkers die gewoon elders werkervaring willen op-

doen, zonder dat er sprake is van gestimuleerde of ge-

dwongen mobiliteit, graag een SAM zoekprofiel invullen. 

Daarnaast is aandacht besteed aan het actiever onder de 

aandacht brengen van de voordelen van de SAM Regio-

pool, zowel voor medewerkers (met de behoeft aan uit-

wisseling) als voor managers met vacatures/klussen, de 

vacaturehouders. 

Een nieuwsbrief en op intranet te plaatsen tekst zijn als 

voorbeeld meegegeven. Over een half jaar zal opnieuw 

een bijeenkomst worden belegd. We rekenen dan weder-

om op een constructieve bijdrage van de deelnemers. De 

gemeente Oss bedankt voor het mogen gebruiken van de 

spreekruimte! Bezoek de nieuwe website, klik hier. 

http://www.samzon.mobi/SAM/voorwaarden%20SAM%20workshop%202014.pdf
http://www.samregiopool.nl
https://www.linkedin.com/in/sjaakverweij
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Soms vallen dingen SAMen. 

Onze P&O-stagiaire had als opdracht om de route van aanbie-

den en invullen van re-integratie-klussen te verbeteren en liefst 

daarbij ook externe klussen te gaan betrekken. Tegen de tijd dat 

zij toe was aan het stukje 'externe klussen', begon Carina Ver-

bunt bij ons als leidinggevende. Carina wees haar P&O-adviseur 

op haar positieve ervaringen met SAM vanuit het Elizabeth-

ziekenhuis en vervolgens was het linkje snel gelegd naar onze 

stagiaire. Het resultaat mag er zijn: op 22 mei heb ik de eerste 

netwerkbijeenkomst bijgewoond en een maand later hebben we 

al een eerste uitwisseling van personeel gerealiseerd met een 

andere SAM-werkgever en ligt een WEP-plaatsing in het ver-

schiet! 

Dus wat begon met een ingang voor re-integratieklussen, zie ik 

nu al als een vruchtbaar netwerk voor personele vraagstukken. 

En dat is precies de reden waarom wij wilden aansluiten bij SAM: 

een uitwisseling van medewerkers, vacatures en klussen. Maar 

ook aan de gezamenlijke kennisuitwisseling en het ontwikkelen 

van zinvolle hulpmiddelen willen wij waar mogelijk ons steentje 

bijdragen. 

Stichting SAMStichting SAM 

Stichting SAMStichting SAM 

 
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 

REDACTIE: 
 
Skype adres: sam.netwerk 
Twitter: sam_netwerk 
 
T: 040 - 256 60 66 
E: redactie@samzon.mobi 
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Volg ons nu ook op  

Nieuwe deelnemer 

werkgeversnetwerk SAM: 

Sanne Hamers 

Verzuimcoördinator/Re-integratiecoach 

We doen 
‘t SAMen in de

 regio !

We doen 
‘t SAMen in de

 regio !

We doen 
‘t SAMen in de

 regio !
   

Wil jouw organisatie meedoen of SPONSOR 

worden? Neem gerust contact met ons op: 

info@samzon.mobi 

mailto:info@interino.nl?subject=graag%20info%20n.a..v.%20Sam%20Bulletin
http://www.interino.nl/
mailto:redactie@samzon.mobi
https://www.facebook.com/groups/275785782480189/
https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=2335792

