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Met genoegen laat ik 
Esther Stegeman van 
het Loopbaancentrum 
van de Politie Brabant 
Zuid-Oost aan het woord 
over de Ontwikkelingen 
van de Politie Brabant 
Zuid-Oost in relatie tot 
het SAM Mobiliteitsnet-
werk. 

De afgelopen jaren is ons 
korps actief geweest met 
het werven van nieuwe 
collega's. Binnen SAM is 
dan ook volop gepromoot 
dat ons korps nieuwe col-
lega's zoekt. Er zijn hon-
d e r d e n  a s p i r a n t e n 
(agenten in opleiding) en 
collega's in ondersteunen-
de functies gestart binnen 
ons korps. Vanwege be-
zuinigingen is dat sinds dit 
voorjaar gestopt. De focus 
is verlegd van instroom 
naar uitstroom. 

Vitale organisatie 

Het korps grijpt deze fi-
nanciële situatie aan om 
versneld de ontwikkeling 
van alle korpsleden hoog 
op de agenda te plaatsen. 
Om zo een capabele en 
vitale organisatie te krij-
gen en te houden. De be-
zuinigingsronde biedt dus 
ook kansen voor mede-
werkers. Om zowel de 
interne als externe mobili-
teit van medewerkers te 
bevorderen is het loop-
baancentrum opgericht. 
Met dit loopbaancentrum 
is versneld vorm gegeven 
aan het landelijk (Politie) 

H R M  p r o g r a m m a 
"Loopbaanbeleid in kader 
van vitaliteit". In dit beleid 
wordt tot uitdrukking ge-
bracht dat loopbaanontwik-
keling een zaak is van in 
beweging blijven en het 
uitnodigen tot en durven 
maken van keuzes. 

Vliegende start loopbaan-

centrum 

Het accent van het loop-
baancentrum ligt op het in 
beeld brengen van kwalitei-
ten en ontwikkelpunten van 
de medewerker, het ver-
kennen van de arbeids-
markt en het ondersteunen 
van de medewerker naar 
een andere baan. Het loop-
baancentrum is bedoeld 
voor iedere werknemer van 
het korps die verandering 
in zijn loopbaan beoogt. 

Het loopbaancentrum heeft 
een vliegende start gehad. 

In een maand tijd is er een 
team van 3 loopbaanadvi-
seurs samengesteld, een 
personeelsschouw georga-
niseerd, diensten samen-
gesteld, website gebouwd, 
vacatures van externe or-
ganisaties geplaatst, lei-
dinggevenden geïnfor-
meerd én medewerkers 
loopbaanadvies gegeven of 
een loopbaantraject aange-
boden. Dit alles op basis 
van kennis en kunde die in 
onze organisatie aanwezig 
was. 

 “Wij maken van de ex-
pertise vanuit het mobili-
teitsnetwerk  SAM graag 
gebruik. En de adviezen 
die wij tijdens en na de 
presentatie van onze ont-
wikkelingen op de SAM 
vergadering van 8 juni j.l. 
hebben ontvangen, zullen 
wij zeer ter harte nemen”, 
aldus Esther Stegeman. 

"Van instroom naar uitstroom" 

Politie Brabant 
Zuid-Oost: “van 
instroom naar 
uitstroom” 

Topambtenaren 
overleven de cri-
sis makkelijk 

Volgende SAM 
ZON netwerk-

bijeenkomst 

Defensie over de 
samenwerking 
met andere sec-
toren 

Voetbalclubs be-
talen goed 

SAM Landelijk 

De economie in 
de regio ZON 
(Zuid Oost Ne-

derland) 
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In tegenstelling tot het 

bedrijfsleven is het bij 

de overheid mogelijk om 

grote inschattingsfouten 

te maken en toch in 

functie te blijven of te 

worden gepromoveerd.  

Kijk bijvoorbeeld naar Tjib-

be Joustra die met een 

keizerlijke kracht over zijn 

eigen baan (= portemon-

nee) weet te regeren.  Ook 

al viel het Kabinet en de 

Tweede Kamer over hem 

heen inzake het UWV de-

bacle, hij behield een top-

positie en mocht het Kabi-

net zelfs jarenlang advise-

ren op het terrein van ter-

rorisme bestrijding in een 

periode dat wij Obama 

grote krachten toedichtten. 

Denk bijvoorbeeld aan 

Harry Borghouts die de 

„baas‟ was van de Provin-

cie Noord-Holland en ver-

antwoordelijk was voor het 

grote financiële fiasco. 

Onder zijn leiding zijn tien-

tallen miljoenen Euro‟s 

overheidsgeld (door ons 

burgers bijeengebracht) in 

IJsland verdwenen. Hij 

legt diverse nevenfuncties 

neer om meer tijd te heb-

ben voor de uitoefening 

van zijn echte baan, Com-

missaris der Koningin!! 

Om mij heen waren vele 

mensen echt geschokt: 

“Hoe is het mogelijk dat 

als je eigenlijk geen tijd 

hebt voor je eigenlijke 

functie en slecht presteert, 

je die functie weet te be-

houden door slechts enke-

le nevenfuncties neer te 

leggen?” Verder hoeven 

zij dus niets te doen om 

hun zwaar betaalde baan 

te behouden. 

“Hoe kan het zijn dat der-

gelijke topfunctionarissen 

op zo‟n grote schaal de 

hand boven hun hoofd 

wordt gehouden?” Kracht-

termen als „profiteurs‟ en 

„dieven‟ hoor ik om mij 

heen klinken. Bij dat alles 

komt nog dat ze hun ver-

antwoordelijkheid er niet 

voor hoeven te nemen en 

ze behouden daarenbo-

ven alle gelegenheid om 

zich te verrijken met ne-

venfuncties. En dat met 

hun dienstauto met chauf-

feur. Zo groeit het aantal 

topambtenaren die onder 

de ABD ressorteren ge-

staag. Wie vraagt zich af 

of deze Dienst (onderdeel 

van het Ministerie van Bin-

nenlandse Zaken) net zo 

substantieel te maken 

krijgt met krimptaakstellin-

gen als vergelijkbare over-

heidsonderdelen? 

Voor alle mensen die in 

deze tijd wél te maken 

krijgen met verlies van hun 

baan door dé crisis terwijl 

zij wel goed presteerden, 

een moment om kritisch 

tegenover overheidsinstel-

lingen te staan en vragen 

te stellen aan de verant-

woordelijken. Wellicht 

goed om dit te overdenken 

bij de volgende parlemen-

taire verkiezingen. 

Ad Smets 

Hoe behoud je je baan als Topambtenaar ondanks De Crisis? 

De eerstvolgende vergadering van het mobiliteitsnetwerk 

SAM Zuid Oost Nederland 

vindt plaats op maandag 7 september 

Gastheer is RWS 

RijksWaterStaat heeft een vergaderlocatie beschikbaar ge-

steld aan de Zuidwal 58, 5211 JK Den Bosch (Tel: 073-

6817817) 

Tijdstip: inloop v.a. 09:30 uur. We starten om 10.00 uur met 

een presentatie van RWS. Aansluitend lunch. Wees welkom 

en geef even door aan Frits Hiert dat je komt! 

Eerstvolgende netwerkbijeenkomst SAM ZON 

Samenwerken Aan Mobiliteit 
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SAM 

Defensie vindt het be-
langrijk dat alle vertrek-
kende medewerkers 
een goede werkplek 
vinden op de externe 
arbeidsmarkt en heeft 
voor de uitvoering van 
haar beleid een Dien-
sten Centrum Externe 
Bemiddeling Defensie-
personeel (DC EBD) in 
het leven geroepen. 
 
Het  DC EBD bestaat uit 
acht regiokantoren, on-
der andere gezeteld in 
Breda (Gilze Rijen), Oir-
schot en Stroe. Op deze 
regiokantoren zijn coun-
selors werkzaam die het 
defensiepersoneel advi-
seren en helpen in het 
vinden van de meest 
passende baan in de 
burgermaatschappij. In 
dat kader wil Defensie 
actief in de bestaande 
mobiliteitsnetwerken in 
de regio gaan deelne-
men. 
Na het intakegesprek 
met een personeelslid 
wordt een maatwerktra-

ject opgesteld, natuurlijk 
in nauwe afstemming 
met de wensen en op 
basis van een gedegen 
onderzocht competentie-
profiel. Daarbij wordt 
samen met de kandidaat 
gekeken naar de moge-
l i j k h e d e n  o p  d e 
(regionale) arbeidsmarkt. 
Het DC EBD heeft reeds 
vele contacten met be-
drijven en branchevere-
nigingen. Met veel van 
deze bedrijven en bran-
cheverenigingen zijn 
zelfs concrete afspraken 
gemaakt om de stap 
naar een externe baan 
makkelijker te maken. 
 
Maar niet alleen in het 
belang van de defensie-
medewerkers zoekt het 
DC EBD contact met 
andere organisaties en 
bedrijven. Juist voor de-
ze relaties kan Defensie 
heel wat betekenen.  
 
Defensiemedewerkers 
beschikken namelijk over 
gecertificeerde opleidin-

gen en over competen-
ties die voor deze organi-
saties van belang kun-
nen zijn, zoals geen ne-
gen-tot-vijf-mentaliteit, 
collegialiteit, zelfstandig 
kunnen werken, discipli-
ne, aanpassingsvermo-
gen en verantwoordelijk-
heid. Ook in fysieke zin 
zijn de defensiemede-
werkers tot veel in staat. 
Kortom: personeel met 
vaardigheden die buiten 
het Ministerie van Defen-
sie een grote toegevoeg-
de waarde kan hebben.  
 
Via regionaal opererende 
multisectorale mobiliteits-
netwerken zoals SAM 
ZON kan Defensie een 
synergetische meerwaar-
de creëren binnen tripar-
tiete win / winsituaties.  
 
Gekeken wordt naar het 
belang van Defensie, de 
medewerker en de orga-
nisatie waarmee men 
samenwerking kan berei-
ken. Hierin geeft Defen-
sie een geweldig voor-
beeld naar andere de-
partementen. 
 
Ad Smets 

Defensie bemiddelt  

Werken aan een 

toekomst na defensie 

“begeleiding van werk 

binnen naar werk buiten” 

externe bemiddeling 

defensiepersoneel 
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Samenwerken Aan Mobiliteit 

SAM 

Positieve keerzijde van de moeilijkheid om een baan te vinden voor 

schoolverlaters: Het UWV verwacht dat in 2010 het aantal werkloze jon-

geren zal verdubbelen. Vele jongeren beamen dat het vóór de crisis ook al 

niet makkelijk was om een vaste baan te bemachtigen. Daaraan is niet veel 

veranderd. Maar de jeugd neemt in groten getale deze gelegenheid te baat 

om zich verder te scholen. Is er invalwerk waaruit mogelijk een baan vloeit, 

een extra opleiding schaadt echt niet! VMBO‟ers lijken meer door te leren 

op MBO niveau. Ook universitaire studenten lijken na afronding van een 

studie snel geneigd om een extra studie te doen. Persoonlijk lijkt het me 

een kans voor Nederland als meer geïnvesteerd wordt in kennis. Ik zelf zie 

deze crisis dan ook als een kans om de achterstanden in kennis voor een 

deel weg te poetsen. Want die zijn er m.i. in vergelijking met vele andere 

landen. 

Het was een nobel streven om 
in de vergadering van de Mani-
festgroep van dinsdag 2 juni 
bestuurlijk support en financie-
ring voor de plannen te krijgen 
om SAM Landelijk op een juiste 
wijze te positioneren ten opzich-
te van de goed lopende SAM 
netwerken in de regio. 

De individuele bestuurders die 
tot nu toe gepolst zijn, staan 
positief tegenover de plannen. 
Echter moeten ze dat niet alleen 
tegen de deelnemers van het 
netwerk roepen maar vooral 
tegen elkaar uitspreken. Gege-
ven de voorgeschiedenis spra-
ken wij in de laatste landelijke 
SAM vergadering af, dat wij de 
Manifestgroep als platform daar-
voor wilden benaderen. In voor-
overleg bleek afgelopen week 
echter dat de Manifestgroep zijn 
focus nu op de ICT-kant heeft 
gericht en voor ons geen ge-
schikt forum meer is. 

Wij moeten nu dus zoeken naar 
het bestuurlijk gremium, dat voor 
ons het meest geschikt is: de 
betrokken bestuurders moeten 
elkaar daar tegenkomen en 
kennisbehoud en mobiliteit moe-
ten daar passende onderwerpen 
zijn. Dat zal vanwege de vakan-
tieperiode niet op heel korte 
termijn lukken. 

In de planning van onze bijeen-
komst van 17 juni gingen we uit 
van een akkoord van de Mani-
festgroep en het verder uitwer-
ken van onze plannen in deze 
vergadering. Omdat dit niet op 
tijd lukt, is de vergadering van 
17 juni uitgesteld. 

De eerstvolgende vergadering 
zal in september plaatsvinden. 
Intussen zal de notitie verder 
uitgewerkt worden en - zo nodig 
in een schriftelijke ronde - bij de 
deelnemers voor een reactie 
neerleggen. 

Terugkoppeling 

SAM Landelijk 

Terwijl diverse voetbalclubs op het randje van faillissement staan en clubs nadenken 

over de mogelijkheid van fusieplannen om voetbal voor de regio te behouden, blijven 

de werknemers van deze clubs verre van maatregelen waarmee bijvoorbeeld DAF 

personeel te maken krijgt. Gedeeltelijke WW en dreigend ontslag op termijn zijn geen 

maatregelen voor de jonge nieuwe rijken onder de voetballers. Voor tientallen miljoe-

nen worden ze aan andere clubs doorverkocht en mogen zelf een maandsalaris in-

casseren van wel 900.000 Euro per maand! Maar de clubs renderen niet en de vraag 

gaat op of de maatschappij voor de verliezen moet opdraaien. Is het naar de belas-

tingbetaler te verantwoorden om overheidsgeld in een voetbalploeg te stoppen als je 

weet hoeveel voetballers in de Quote top 500 staan? Zullen deze voetballers niet ook 

water bij de wijn moeten doen om de voetbalsport niet kapot te maken. Wat maakt 

het uit als een jaar niet een nieuwe Porsche kunt kopen. Wordt jouw kapitale villa 

minder waard als je het een even niet voor 2 miljoen Euro opnieuw kunt laten decore-

ren? Ik zelf denk dat deze ongelijke en oneerlijke situatie de komende tijd zeker tot de 

echte bewustwording van meer mensen zal geraken! 

Ad Smets 

Voetbalclubs in zwaar weer door zwaar betaalde spelers 

De Rooy Transport (Son & 

Breugel) schrapt 250 van de 

1000 banen, van chauffeur tot 

kantoorpersoneel. Gestreefd 

wordt om andere markten aan te 

boren, zoals landbouwmachines 

(tractoren). Wat de impact daar-

van zal zijn, is nu nog niet bekend. 

NedCar (Born) voert ook deeltijd WW in. Daar-

mee zijn de 1527 werknemers verzekerd van hun 

baan voor de komende anderhalf jaar. NedCar 

vult het salaris tot 100% aan. De productie 

(omzet) ligt nu nog 30% onder de begroting. Men 

vertrouwt op een snel herstel van de economie. 

ASML Veldhoven ziet een herstel in de 

economie (speciaal de markt van chip-

machines). Vanaf maandag 22 juni 

werkt het personeel weer fulltime. De 

directie zag af van deeltijd WW als op-

volger van de werktijdverkorting (wtv) 

waar 1100 medewerkers gebruik van 

maakten. De omzet trekt zoals al eerder 

verwacht in het derde en het vierde 

kwartaal behoorlijk aan. Proficiat! 
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Samenwerken aan mobiliteit, 
ook een uitdaging voor jou? 

Samenwerken Aan Mobiliteit 

Voorzitter / Hoofdredactie 
Mr Ad.H.L.S. Smets 
 
 

Telefoon: (06) 123 78 355 
E-mail: a.h.l.s.smets@minlnv.nl 
© Copyright: YourSwitch 
 

De economie draait door, dat is een feit. Maar op welk ni-

veau? Ik ben absoluut geen deskundige op dit vlak. Ik volg de ontwikkelin-

gen enerzijds op het journaal en in de kranten. Anderzijds kijk ik om mij 

heen en tracht met nuchtere verstand slechts waar te nemen. Een klein 

jaar geleden, als ik naar mijn buitenverblijf reisde aan de Golf van Vene-

tië, schrok ik van de kleine stroom vrachtwagens. Ik gebruik dus bewust 

het woord „stroom‟. Natuurlijk waren er nog meer vrachtwagens op de 

weg dan 20 jaar geleden. Maar dat alle parkeerplaatsen in Duitsland vol 

waren met vrachtwagens zoals 2 jaar geleden, dat kon niet meer gezegd 

worden. Dat was voor mij een signaal dat er sprake was van een afname 

in het transport. Tijdens de laatste reis echter concludeerde ik tot mijn 

verrassing dat er duidelijk een kentering was waar te nemen. Het vracht-

verkeer was in mijn ogen explosief toegenomen. De parkeerplaatsen en 

de wegrestaurants bulkten weer uit. Geen enkel plekje meer te bemachti-

gen. Dan de autobaan tussen Venetië en Triest, een al 20 jaar veel te 

smalle hoofdweg met maar 2 banen in iedere richting: de rechter rijbaan 

één stroom van vrachtwagens. Meer dan overvol!!  

Voor mij staat vast dat de kentering nu echt zijn intrede heeft gedaan. We 

zijn uit het diepe dal. Het leek me interessant om mijn persoonlijke waar-

neming te combineren met excerpten van krantenartikelen van één week 

waaruit duidelijk positieve lichtpuntjes blijken. Ik heb daarbij gebruik ge-

maakt van het Eindhovens Dagblad. Om de nadruk te leggen op onze 

regio, die van SAM ZON (Zuid Oost Nederland). Ik wens iedereen een 

zonnige en ontspannende zomervakantie toe en veel leesplezier met de-

ze SamTamTam, Ad Smets, voorzitter SAM  ZON 

Metaalindustrie: onze regionale metaalindustrie heeft 59 

leerbanen maar krijgt die niet ingevuld! Meer dan 30 bedrij-

ven (zoals DAF en VDL) in ZO Brabant zijn aangesloten bij 

de SPOMM in Eindhoven. Dat staat voor Stichting Praktijk-

opleidingen Metaal & Mechatronica. Afgestudeerde VMBO-

‟ers (niveau 2 en 3) krijgen dan een baan en een opleiding. 

Er zijn pas 7 leerbaanplekken toegewezen. Er lopen nog 13 

gesprekken maar verder is het leuren, zoeken en reclame 

maken. Er wordt o.a. voorlichting gegeven op scholen. Het 

feit is dat de belangstelling voor de techniek erg gering is. Er 

heerst geen romantisch beeld rondom de functie van bank-

werker die met vuile handen in een smoezelige hal staat. 

Jammer is dat slechts weinigen weten dat dit beeld toch wel 

wat achterhaald is. Jammer, want de toekomstperspectie-

ven zijn goed en de banen niet slecht betaald! Hier liggen 

dus kansen die niet benut worden. 

DAF Trucks: ondanks het feit dat de werk-
nemers grote moeite hadden met het 
schrappen van de ploegendienst, zijn ze ak-
koord gegaan met de deeltijd WW. Er wordt 
namelijk niet meer in ploegendienst gewerkt! 
DAF tracht door op halve kracht te gaan 
draaien, honderden banen te sparen. Van-
daar dat DAF voor de 4.500 medewerkers 
50% werktijdverkorting heeft aangevraagd. 
Omdat DAF zoveel mogelijk medewerkers 
aan zich wil blijven binden voor de nabije 
toekomst, vult ze de WW uitkering wel aan 
tot 100%. De deeltijd WW regeling geldt in 
beginsel voor 15 maanden. Daarna is het 
personeel nog 6 maanden verzekerd van 
een baan.  Scania heeft in Zwolle eenzelfde 
akkoord getroffen met de vakbonden. VDL in 
Eindhoven en Philips zijn er ook mee bezig. 

Philips Eindhoven: Door reorganisaties en andere 

ingrepen komt het aantal werknemers in onze regio 

onder de 10.000. Dat is voor het eerst sedert 1930. In 

1980 werkten er nog 40.000. In 1997 nog 22.000. Mon-

diaal daalde het aantal van 262.000 naar 116.000. Phi-

lips heeft op dit moment nog ca. 100 vacatures in Ne-

derland.  In China zijn er meer mogelijkheden. Volgens 

Gerard Kleisterlee zal in de komende tijd het perso-

neelsbestand in Nederland nog krimpen. Expansie 

wordt verwacht in Indonesië en India. Indien Philips 

Saeco weet over te nemen, dan zou dat voor Europa 

nog verdere consequenties kunnen hebben. 

Herstel bij onze pensioenfond-

sen: bij een dekkingsgraad van 

100% zit er voldoende in de kas 

om alle pensioenverplichtingen tot 

in lengte van jaren te kunnen uit-

betalen. DNB wil een dekkings-

graad van 105 hanteren. Verschil-

lende pensioenfondsen zijn door 

de kredietcrisis tot onder de 80% 

gedoken. Na dit dieptepunt is er nu 

sprake van een herstel tot 100%. 

Het Philips pensioenfonds is ech-

ter door de crisis in het geheel niet 

geraakt. Daar is de dekking op 

118% blijven staan. De pensioen-

fondsen in de metaalindustrie blij-

ven ondanks ook hun groei wat 

achter op die van andere sectoren. 


