
Samen werken aan werk 

 

Het Productiehuis, een initia-
tief van de Gemeente Roer-
mond, bemiddelt tussen werk-
loze werkzoekenden en werk-
gevers in de regio. Uitgangs-
punt is iedereen die kan wer-
ken te laten participeren in het 
arbeidsproces. Door verschil-
lende re-integratie activiteiten 
te coördineren, zorgt het Pro-
ductiehuis ervoor dat de kans 
op doorstroming naar een 
betaalde baan wordt vergroot. 
Werkgevers kunnen binnen 
het Productiehuis terecht voor 
de invulling van vacatures en 
worden geholpen door het 
Werkgeversloket. 

 

Aanspreekpunt voor onder-

nemers 

 

Het uitgangspunt daarbij is 
om duurzame arbeid te be-
werkstelligen voor iedereen 
die binnen het Productiehuis 
een traject volgt. Naast het 
beschikbaar stellen van werk-
ervaringsplaatsen, heeft het 
Productiehuis ook een gevari-

eerd aanbod van trainingen, 
zoals taal-, functie- en sollici-
tatietrainingen. Het Werkge-
versloket vormt het vaste aan-
spreekpunt voor ondernemers 
over vacatures, scholing, sub-
sidies en vacature matching. 
Op deze manier nemen zij de 
werkgever zo veel mogelijk 
regelwerk uit handen. 

 

Vraag en aanbod komen 

samen 

 
Het Productiehuis bestaat nu 
bijna 3 jaar en er zijn goede 
resultaten geboekt. Met name 
het concept dat meerdere re-
integratiebedrijven onder één 
dak samenwerken zorgt voor 
een snellere doorstroom van 
cliënten richting een reguliere 
baan. 

Naast het uitplaatsen van 
kandidaten op vacatures zijn 
er ook diverse functietrainin-
gen op het gebied van de 
horeca, zorg en logistiek. De 
kracht van deze trainingen 
schuilt in de samenwerking 
met het bedrijfsleven. Zij ge-
ven de input voor de training 

en zijn ook bereid om mee te 
denken over het invullen van 
de stageplaatsen. Door cliën-
ten op deze manier werkerva-
ring op te laten doen in combi-
natie met een opleiding, krijgen 
zij de kwalificaties die de werk-
gevers nodig hebben voor het 
invullen van de vacatures. Op 
deze manier sluiten vraag en 
aanbod perfect op elkaar aan. 

 

Meer info: 

www.productiehuis.info 

of neem contact op met: 

Corné Peters 

0475 - 51 90 55 

peters.c@roermond.nl  

In de ‘ Week van de Mo-

Mobiliteit’  (17 t/m 21 no-

vember) zijn medewer-

kers in groten getale in 

beweging gekomen. 

 

1107 deelnemers hebben 

zich aangemeld. De bedrij-

ven, die zich in heel Zuid-

Limburg bevinden, stelden 

in totaal 791 mobiliteits-

plekken beschikbaar. 

Twee weken voorafgaand 

waren er al 710 matches 

gerealiseerd. Dit is al een 

geweldig resultaat. 

Miriam van Drunen deelt 

mede dat het bestuur van 

LIFT de verwachting heeft 

dat als blijkt dat de evalua-

tie van deze mobiliteits-

week positief uitvalt de 

kans erg groot is dat LIFT 

ook volgend jaar weer een 

‘ Week van de Mobiliteit’  

gaat organiseren. Ervan 

uitgaande dat er voldoen-

de budget is. 

Mobiliteit zit wel degelijk 

in de LIFT!! 

Roermond: succes van het Productiehuis 

Week van de Mobiliteit in de LIFT 
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SAM      werken 

Roermond, Het 
Productiehuis 

Week van de 
Mobiliteit 

Samenwerken 
binnen SAM 

Nieuwe deelne-
mers? 

Wie is wie? 

Ontwikkelingen 
bij LNV 

Flyer: deze is in 
concept gereed 
en wordt per-
soonlijk aan de 
deelnemers toe-
gestuurd, en toe-

gelicht 
tijdens de vol-
gende SAM bij-
eenkomst! 

 

SSamenwerken AAan MMobiliteit 

18 november 2008 

E 
N 

S
t. C

h
ris

to
ffe

l  

p
a
tro

o
n
h
e
ilig

e
 v

a
n
 R

o
e
rm

o
n
d

 

SAM 
E 
N 

werken 

http://www.productiehuis.info
mailto:peters.c@roermond.nl


Deelnemers aan SAM 

zetten deuren open voor 

elkaars medewerkers! 

In december voeren 2 me-

dewerkers van het Kadas-

ter netwerkgesprekken bij 

het ministerie van LNV in 

het kader van hun bemid-

delingstraject. Vanwege 

de goede onderlinge con-

tacten was deze ‘oefening’ 

snel geregeld. Zo is het 

ook mogelijk om tijdelijke 

werkplekken en/of snuffel-

stages met elkaar af te 

spreken. 

Voorzitter/Redactie 
Mr Ad.H.L.S. Smets 
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Samenwerken aan mobiliteit, 
ook een uitdaging voor jou? 

Ontwikkeling bij het Ministerie van LNV 

SAM 

Transforce, de mobiliteits-
organisatie van LNV heeft 
het druk met het begeleiden 
van medewerkers van de 3 
inspectiediensten van LNV.  

De PD (Plantenziektekundige 
Dienst, de AID (Algemene 
Inspectie Dienst) en de VWA 
(Voedsel & Waren Autoriteit) 
gaan  fuseren tot één nieuwe 
inspectiedienst. Recentelijk is 
de nieuwe naam van die gefu-
seerde inspectiedienst be-
kend gemaakt: VWA, Voedsel 
& Waren Autoriteit! Het was 
een hele zware bevalling 
maar de kogel is nu door de 
kerk! 

Deze fusie heeft grote conse-
quenties voor vele medewer-
kers. De nieuwe VWA zal in 
Utrecht haar zetel krijgen, 
hetgeen dus betekent dat vele 

andere vestigingen gaan slui-
ten. Kerkrade, de vroegere 
hoofdzetel van de AID zal 
gaan sluiten. In dat kader 
heeft Transforce via de MO 
(MobiliteitsOrganisatie Rijk) 
loopbaantrajecten aangebo-
den. Een bijzonder groot per-
centage van het personeel 
maakt dankbaar gebruik van 
deze mogelijkheid om beter 
beslagen ten ijs te komen op 
de arbeidsmarkt.  

Inmiddels komen ook vele 
medewerkers van de AID te 
Eindhoven in beweging nu 
bekend is dat ook deze vesti-
ging op termijn gesloten gaat 
worden. Hier houdt Transfor-
ce inloopspreekuren. Het tra-
ject dat de medewerkers hier 

en in Kerkrade krijgen is ge-
heel hetzelfde, alleen is de 
zogenaamde aanvliegroute 

een andere geweest. Trans-
force had zelf in het diepe 
zuiden geen adviseurs en 
heeft derhalve besloten om 
dankbaar gebruik te maken 
van de diensten van de MO.  

De mobiliteit binnen de VWA  
te Eindhoven is de laatste tijd 
al goed op gang gekomen. 
Transforce gaat binnenkort 
starten met inloopspreekuren 
om de mobiliteit gestructu-
reerd te laten verlopen. In 
beginsel gaat men er nog van 
uit dat ook deze vestiging 
gesloten gaat worden, inclu-
sief het laboratorium. De ter-
mijnen waarmee deze vesti-
ging gesloten gaat worden is 
nog niet definitief bekend. 

Al met al behoorlijke bewegin-
gen met grote veranderingen 
voor de medewerkers. 

Nieuwe Deelnemers 

Als voorzitter van SAM heb ik goede contac-

ten weten op te bouwen met de Provincie 

Noord-Brabant. Deze provincie is druk bezig 

om, samen met 19 gemeenten in het westen 

van de provincie, een loopbaancentrum op te 

zetten. De provincie heeft toegezegd om op 

regelmatige wijze het contact met SAM via 

haar voorzitter te onderhouden. 

De contacten met de gemeente Venlo verlo-

pen ook prettig. Deze gemeente zit in een 

afrondende fase van een organisatieverande-

ring. Daardoor is het agendatechnisch nog 

niet mogelijk om aan het SAM netwerk deel te 

nemen. Ze hopen op andere tijden. 

TNT Post is uitgenodigd voor de SAM bijeen-

komst van 8 december. Peter Klaassen zal 

aanwezig zijn. 

CBS is uitgenodigd voor de SAM bijeenkomst 

van 8 december. Isje Wolters-Kuijpers zal 

aanwezig zijn. 

SAM’s wie is wie? 

Om SAM echt ‘smoel’ te ge-

ven, worden de contactperso-

nen van de deelnemende or-

ganisaties op de ‘gevoelige’ 

plaat vastgelegd. Dat zal 

plaatsvinden tijdens de bijeen-

komsten. Hier een voorproefje. 

En dan even ‘lief’ in de lens kijken, kijk maar! 

Didi Rokosch 

Elseline v.d. Assem Ad Smets 

De SAM Flyer is in 

concept gereed! 


