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Het SAM netwerk heeft de 

laatste jaren een stabiele 

groei doorgemaakt. 

Oorspronkelijk was dit mo-

biliteitsnetwerk bedoeld  

voor  ZBO‟s. Denk daarbij 

aan het UWV, CBS, SVB, 

Kadaster, SBB en KvK, om 

er maar eens een paar te 

noemen. Realiseer je dat 

het gaat om een sector met 

ca. 60.000 medewerkers.  

Al snel werd duidelijk dat 

het goed is om een regio-

nale en tevens ook multi 

sectorale aanpak te be-

werkstelligen. Net als bin-

nen de sector Rijksover-

heid bemerkten de ZBO‟s 

dat ze op hetzelfde mo-

ment dezelfde medewer-

kers nodig hadden en de-

zelfde medewerkers eigen-

lijk wilden laten afvloeien; 

ze waren in het netwerk 

feitelijk elkaars concul-

lega‟s. Dat werkt niet en 

hier in het Zuiden hebben 

we het SAM meteen een 

multi sectorale samenstel-

ling gegeven. 

De politie Zuid Oost Bra-

bant sloot zich aan, 

evenals Fontys en enkele 

gemeenten. Loyalis en nog 

een andere profit partij 

kwamen erbij. Vanuit deze 

vaste groep heeft SAM 

kans gezien om verder te 

groeien. We hanteren een 

groei tot maximaal 25 orga-

nisaties, omdat het anders 

niet te behappen is. 

In het laatste matchover-

leg hebben de deelnemers 

zich positief uitgesproken 

dat het goed is om nader 

te onderzoeken welke pro-

fessionaliseringsslagen er 

binnen dit netwerk ge-

maakt kunnen worden. 

Wat zou het mooi zijn om de 

resultaten van onze samen-

werking boven tafel te krij-

gen! Wat zou het goed zijn 

om te onderzoeken of de 

aangesloten organisaties 

zouden kunnen samenwer-

ken in „pools‟! Of dat tijdelijk 

extra vraag naar werkne-

mers zou kunnen worden 

opgevuld vanuit de aange-

sloten participanten, door 

medewerkers bijvoorbeeld 

een snuffelstage aan te bie-

den. 

Zonder te willen verzanden 

in administratieve lasten is 

de bereidheid groot om 

vooruitstrevend en welwil-

lend naar pragmatische op-

lossingen toe te werken. 

Denken in oplossingen dus! 

Er is door het jarenlang op-

gebouwde onderlinge ver-

trouwen een stevig funda-

ment gelegd onder de sa-

menwerking om een stap 

vooruit te maken in de pro-

fessionalisering van het mo-

biliteitsnetwerk. Het is inmid-

dels duidelijk dat de deelne-

mers aan het SAM ernaar 

streven om de organisatie-

deuren voor elkaars mede-

werkers te openen. Binnen 

de groep wordt actief kennis 

uitgewisseld. Via een soort 

kenniskaarten op onze eigen 

website willen wij voor el-

kaar kenbaar maken wat 

onze specialismen zijn en in 

welke andere netwerken 

men zit of met welke andere 

organisaties men goede 

ingangen heeft. Op dat mo-

ment wordt de actieradius 

van de totale netwerkgroep 

naar elkaar transparant ge-

maakt. 

In alle opzichten trachten 

de deelnemers actief mee 

te denken in organisatori-

sche oplossingsmogelijk-

heden op maat. SAM 

maakt samenwerken op 

het gebied van mobiliteit 

dus echt mogelijk. 

Redactie: Ad Smets 
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PUUR.nu staat voor passie 
en groei van mens en be-
drijf. De methodiek van 
PUUR.nu draait om drijfve-
ren. Waar wordt u blij van? 
Welke ambities koestert u? 
We leren denken in moge-
lijkheden om vervolgens te 
doen! Dit is de basis van 
alle producten en verande-
r i n g s p r oc e s se n  v an 
PUUR.nu. Yvonne Beckers 
en Christianne Bongers 
zijn de initiatiefnemers van 

PUUR.nu.  

Intersectorale mobiliteit 

De netwerken intersectorale 
mobiliteit zijn een initiatief 
van PUUR.nu in samenwer-
king met alle deelnemende 
organisaties. Op dit moment 
zijn er 27 netwerken van be-
drijven en organisaties uit 
diverse sectoren die samen-
werken aan mobiliteit. Inter-
sectorale mobiliteit kan inge-
zet worden bij boventallig-
heid, reorganisatie, preven-
tie, verzuim, re-integratie of 
vrijwillige mobiliteit. 

In beweging brengen van 
mensen is het sleutelwoord 
van alle projecten van 

PUUR.nu.  

De netwerken zijn een hulp-
middel voor deelnemers om 
medewerkers vanuit een vei-
lige omgeving bij een ander 
in de keuken te laten kijken! 

Resultaten 

Uit de laatste evaluatie blijkt 
dat de deelnemers hun doe-
len grotendeels hebben be-
reikt. Er hebben veel uitwis-
selingen van werknemers 
plaatsgevonden. Mensen zijn 
in beweging gekomen door 
werkervaringsstages, oriënte-
rende gesprekken en het 
uitwisselen van vacatures. 
Ook uitwisselen van kennis, 
ervaring en informatie erva-
ren de deelnemers als nuttig. 

Voorwaarden voor resultaat 
zijn: 

1) korte lijnen met andere 
organisaties van diverse 
sectoren. 

2) weten wat er speelt in de 
regionale arbeidsmarkt. 

3) een constante groep ge-
motiveerde deelnemers 
(een goede opkomst en de 
juiste positie in de organi-
satie van de betreffende 
deelnemer). 

Let wel: eigen inzet en be-
trokkenheid is de noodzake-
lijke basis voor resultaat van 
een mobiliteitsnetwerk. 

Succesverhaal 

Petra werkt als verzorgende 
bij de Waalboog. Door zware 
rugklachten kan ze haar 
functie niet meer uitvoeren. 
Via het netwerk heeft ze 
snuffelstages uitgevoerd bij 
diverse ziekenhuizen om te 
kijken wat de functie van dok-
tersassistente inhoudt en of 
dit bij haar zou passen. Daar-
na is zij gestart met de oplei-
ding tot doktersassistente. 
Via het netwerk is zelfs gere-
aliseerd dat zij het 2de school-
jaar in betaalde dienst is ge-
komen van de Sint Maartens-
kliniek te Nijmegen. 

Door deelname aan het net-
werk kon Petra bij twee ver-
schillende ziekenhuizen kie-
zen uit een betaalde baan in 
combinatie met haar studie. 

 

Yvonne Bekkers en Christi-
anne Bongers stemmen 
geregeld af met de coördi-

nator van het SAM netwerk. 

Zinvol netwerken en het succes volgt 

Samenwerken Aan Mobiliteit 

Bewegen is goed voor lichaam en geest, zo 
weet ik nu. Ikzelf was door al het werken ver-
geten om aan mijn totale conditie te werken. 
Werk is altijd mijn hobby en dan kijk je niet op 
een uurtje werk of klusje extra. toch is het 
goed om naast werken te ontspannen en 
andere dingen te doen. Het werd tijd om in 
beweging te komen. 

Dat maakt dat ik vanaf 1 mei voor een be-
paalde periode via een fantastisch bedrijf, 
P&O Services Groep (POSG), mijn netwerk-
werkzaamheden voortzet. Voor meer infor-
matie verwijs ik naar www.posg.nl. Of neem 
contact met me op, dan kom ik met een colle-
ga graag een toelichting geven. 

POSG zorgt voor een win-win situatie voor 
alle partijen. Het mobiliteitsdienstverband 
is per definitie financieel aantrekkelijker voor 

de werkgever dan het reguliere wachtgeld-
risico. Het financieel risico voor de werkgever 
kan vervolgens alleen nog maar lager wor-
den zodra de ex-medewerker op interim- en/
of detacheringsbasis elders aan de slag is. 
Ook voor de ex-werknemer is er alleen maar 
voordeel: in plaats van een uitkering (met 
alle gevolgen van dien) heb je meteen een 
dienstverband met 100% pensioenopbouw 
bij het ABP (of PGGM). Bovendien ga je je 
samen met de consultants van POSG in-
spannen om hernieuwd te participeren op de 
arbeidsmarkt. En voor nieuwe opdrachtge-
vers is er direct sprake van een win-situatie: 
keuze uit uitstekend potentieel voor interim 
en/of detacheringsopdrachten tegen aantrek-
kelijke tarieven. 

Kortom: een unieke mobiliteitsoplossing 
voor alle partijen, gericht op een echte  
win-win-win-situatie.  

Redactie: Ad Smets 

3 maal win… 

http://puur.nu/producten/index.php
http://www.posg.nl/
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De SWITCH van Vilna van Betten 

SAM 

SBS 6 besteedde in een 
programma aandacht aan 
haar carrière als coach en 
counselor: Vilna van Bet-
ten, een intrigerende 
vrouw die het roer stevig 
heeft omgegooid. Wat be-
zielde haar om de stap te 
maken naar het zelfstan-
dig ondernemerschap? 
Reden om haar eens te 
bevragen over haar 

Switch. 

Het was toen een bewuste 
keuze om onderwijzeres te 
worden. Haar interesse voor 
mensen en het plezier om 
met kinderen te werken, 
maakte dat ze de PABO 
ging doen. Eigenlijk als op-
stap naar de universiteit, 

maar de stages waren zó 
leuk dat ze in dit werkveld is 
blijven werken. 

Vilna van Betten: “Ik had 
het erg naar mijn zin en om-
dat ik altijd erbij ben blijven 
studeren, heb ik binnen on-
derwijsland echt al het mo-
gelijke kunnen doen. Van 
management tot bijvoor-
beeld het opzetten van zorg-
systemen”. 

Wat maakte dat er een 
ommekeer kwam? “Ik ben 
een echte doener en ben 
altijd in beweging. Naast 
mijn werk heb ik een coa-

chingsopleiding gevolgd en 
in datzelfde jaar ben ik me 
gaan oriënteren wat erbij 
kwam kijken om in dit werk-
veld een eigen bedrijf te 
starten. Dat leek de enige 
juiste stap voor mij. Ik kreeg 
zo‟n energie bij de gedachte 
dat ik nu voor mezelf mijn 
passie “mensen inspireren 
om datgene uit  het leven te 
halen wat erin zit voor hen” 
kon uitdragen.“ 

“Voor mij was er geen weg 
meer terug. Ik zag mijn eind-
doel en in één keer waren 
mogelijke belemmeringen 
om mijn doel te bereiken 
van de baan. Met dat beeld 
voor ogen heb ik mijn 
“droom” ook daadwerkelijk 

gerealiseerd, en daar ben ik 
erg trots.” 

Veranderde toen wat in 
jouw leven?  “Ik ben ervan 
overtuigd dat wanneer je 
doet wat je wilt, je dit nog 
meer energie oplevert. Ik 
werd blij van mijn keuze en 
riep het over de daken vol 
goede moed en zelfvertrou-
wen. Wat je uitstraalt trek je 
aan, want de omgeving 
werd net zo enthousiast. Ik 
was hierdoor niet meer ge-
voelig voor eventuele men-
sen die zo‟n stap niet zou-
den durven zetten en mij 

waarschuwden of met goed 
bedoeld advies mogelijk mij 
hadden kunnen demotive-
ren.” 

“Ik kwam in een flow en die 
is niet meer weggegaan. 
Door goed naar mezelf te 
luisteren en voor mezelf 
hierin te zorgen, werd ik ook 
een leuker mens, een nog 
leukere moeder, echtgenote 
enz.” 

“Ik heb aldoor geloofd in 
mijn passie en dat heeft 
ervoor gezorgd dat ik tot op 
de dag van vandaag geniet 
van elk moment.” 

Heb je nu bereikt wat je 
wilde, of komt er nog 
meer? “Mijn onderwijserva-
ring neem ik dankbaar mee 
in wat ik nu uitdraag. Mijn 
bedrijf is inmiddels uitge-
groeid tot een centrum voor 
wellbeing met vele experti-
ses in huis. Ik  zal hierover 
een editorial schrijven voor 
het volgende SAM bulletin. 
Naast de individuele trajec-
ten geef ik nu ook seminars 
en trainingen over “mind-
leadership and life-quality”. 

Vilna, geef ons even een 
voorproefje! “Weet je Ad, 
deze training is ontstaan 
vanuit de ervaring dat het 
niet uitmaakt hoe slim ie-
mand is. Succes hebben in 
je relatie, op je werk, in je 
sociale omgeving of blij zijn 
met jezelf  blijkt nogal eens 
lastig in de praktijk ongeacht 
leeftijd of intelligentie. Hoe 
leef je je passie, je droom? 
Wat wil ik nou echt? Dit zijn 
veel gestelde vragen. Veel 
mensen leven in deze 
“fastfood” maatschappij een 
hectisch bestaan en verge-
ten stil te staan bij wat echt 
belangrijk is en zeggen dan 
achteraf vaak „had ik maar..” 

“Ik inspireer en leer mensen 
hoe ze naast hun IQ ook 
hun emotionele intelligentie 
(EQ), fysieke intelligentie 
kunnen ontwikkelen ter opti-
malisering van het leven.” 

vervolg volgende pagina 

Van onderwijzeres naar zelfstandig ondernemer! 
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En vanuit welke basis doe 
je dat dan? “We doen dit 
vanuit het door mij opgerich-
te Nederlandse Instituut 
voor Individuele Progressie, 
afgekort het NIVIP. Het eer-
ste instituut dat zich nou 
juist op de belangrijke zaken 
richt!” 

Vilna, het klinkt mooi. 
Heeft jouw switch (het 
switchpoint) je gebracht 

wat je hoopte of droom-
de? “Weet je, Ad, in het 
proces van zelfstandig on-
dernemen ben ik steeds 
weer gegroeid. Ik heb meer 
geleerd dan in alle jaren 
daarvoor. Ik ben me nog 
sterker gaan voelen. Ik sta 
aan het roer en de route 
bepaal ik. Het gebied is 
grenzeloos…..ik kan gaan 
en staan waar ik wil en dat 

Samenwerken Aan Mobiliteit 

voelt voor mij zalig. Ik ben 
trots op mijzelf en dat is 
meer dan ik had kunnen 
dromen.” 

Redactie: Ad Smets 

Red: “met switchpoint 
doel ik op de emotionele 
verankering van ‟t loop-
baantraject. De echte WIL 
als draagvlak voor veran-

dering!” 

vervolg interview Vilna van Betten, pagina 3 

Reaned en Loyalis Mens 
en Werk bundelen vanaf 
1 april 2010 hun krach-
ten onder de naam Mar-

golin. 

Een nieuwe naam, geïn-
spireerd op Reuben Mar-
golin, een kunstenaar die 
op eigenzinnige wijze 
naar de wereld kijkt. Mar-
golin maakt geen stati-
sche kunst waarbij de 
uitkomst bij voorbaat al 
vast staat. Reuben Mar-
golin maakt juist kunst die 
beweegt. 

Ook wij geloven sterk in 
beweging, omdat het de 
groei en ontwikkeling van 
mensen en organisaties 
stimuleert. Margolin helpt 
hen vervolgens die ont-
wikkeling richting te ge-
ven. Wij geven advies en 

ondersteuning voor uit-
eenlopende functies bin-
nen zorg, overheid, on-
derwijs en bedrijfsleven. 
Hierbij hanteren we drie 
aandachtsgebieden: 

Mens en ontwikkeling 

Wat wilde je als kind later 
worden? Waar droomde 
je van? Zou een droom-
baan je ook gelukkig ma-
ken? Je volgde een oplei-
ding en koos voor een 
bepaalde baan of carrière. 
Maar soms loopt het an-
ders dan je verwacht. Je 
omgeving of je beroep 
verandert. Of je maakt 
zelf een verandering door. 
Wat betekent dat voor 
jouw dromen? Waar ligt 
voor jou de weg naar 
werkgeluk? De Margolin 
professionals kennen de-
ze vragen en stellen ze 
ook. Soms confronterend, 
maar altijd met het doel 
dat iemand voor ogen 
heeft.  

Mens en gezond werken 

Gezond aan het werk? 
Het lijkt vanzelfsprekend, 
totdat gezondheidsklach-
ten de kop opsteken. Wij 
weten hoe het voelt als 

 

staat voor werkgeluk en gelooft in beweging 

iemand niet in staat is om 
te werken. Margolin heeft 
een reeks diensten ont-
wikkeld om mensen weer 
op gang te helpen. Met of 
zonder aanpassingen. Bij 
de eigen of een andere 
werkgever.  

Mens en duurzaam wer-

ken 

Lekker werken. Het klinkt 
zo eenvoudig. Mensen die 
met passie werken boe-
ken klinkende resultaten, 
voelen zich gelukkig en 
stralen dat ook uit. Een 
vitale, succesvolle organi-
satie is daarvan het resul-
taat. Wij beseffen heel 
goed dat je als werkgever 
invloed hebt op de facto-
ren die dit werkgeluk be-
ïnvloeden. Onze professi-
onals ontwikkelen een 
scenario waar iemand 
jarenlang mee vooruit 
kan. Duurzaam werken, 
noemen we dat. 

Heb ik hiermee je Interes-
se gewekt? Neem vooral 
een kijkje op onze nieuwe 
website www.margolin.nl.  

Redactie: Tanja Jansen 

(06 – 13 58 60 71) 

http://www.margolin.nl/
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SAM 

„Weer op het juiste spoor‟ met honden als fantastische leermeesters!  

Toen ik in 2000 als zelf-
standig ondernemer van 
TrainingTotaal volledige 
zeggenschap kreeg over 
de inhoud en vorm van 
mijn loopbaancoachtra-
jecten zocht ik aanvulling 
van interactieve en speel-
se werkvormen op de 
meer bespiegelende op-
drachten en gesprekken. 

Een paar jaar geleden 
ontdekte ik, door mijn 
vrijwilligerswerk in een 
dierenasiel, hoe zuiver 
honden reageren op ons 
menselijk gedrag, gevoel 
en bedoelingen. 

Tegelijkertijd zag ik hoe 
mensen met een bepaal-
de bril kijken naar dit ge-
drag en dat dit net zoveel 
vertelt over de waarne-
ming en persoonlijkheid 
van de mens als van de 
hond. 

Door dit gegeven te ge-
bruiken (net zoals de in-

zet van een trainingsac-
teur) was de verbinding 
met mijn dagelijks werk 
zó gelegd. En daarmee 
ontstond ook de start van 
„Coachen met Honden‟, 
inmiddels een volwaardi-
ge VOF. 

Loopbaancoaching met 
hond als spiegel, een 

praktijkvoorbeeld: 

Na gedegen biografisch 
werk en herbepaling van 
haar wensberoep was 
het voor Monique tijd om 
te werken met de hond 
als spiegel.  

Monique (senior internati-
onal brandmanager bij 
STgroup) zegt: “zelfs 2  
jaar na mijn wandeling 
met Alfons (een Duitse 
staande, red.) profiteer ik 
nog steeds van de gekre-
gen inzichten.” 

“Ik gaf spontaan bewe-
gingsruimte aan de hond 

Anja Gijsbers is sinds 14 jaar 
werkzaam als trainer persoonlij-
ke ontwikkeling en loopbaan-
coach. 

Claudia Vermeulen, werkzaam 

als teamleider Gemeente Veld-
hoven:  “de Loopbaancoaching 
van Anja Gijsbers heeft me 
geleerd om mijn sterke kanten 
zo optimaal mogelijk in te zet-
ten en daarnaast ook te gebrui-
ken bij het werken aan mijn 
leerpunten. Ik heb geleerd mijn 
eigen persoonlijke kracht in te 
zetten om een zo'n groot moge-
lijk rendement te halen op de 
werkvloer.”  

en dit bleek precies te 
corresponderen met 
mijn eigen verlangen 
om vrij gelaten te wor-
den. Dé basis om me 
goed te voelen en het 
beste te kunnen geven, 
privé en in mijn werk. 
Een baan zoeken waar-
in ik van de gebaande 
paden mag afwijken om 
zaken van een andere 
kant te benaderen en 
aan te durven. Ook 
daarin konden Alfons en 
ik de poten en respec-
tievelijk handen ineen 
slaan.” 

“Deze inzichten waren 
waardevol, ook al dwon-
gen ze me tot een hefti-
ge, niet te vermijden 
keuze: in mijn geval een 
baan bij een ander be-
drijf.” 

“Met Anja als drijfveer 
kwam ik weer op het 
juiste spoor!” 
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Op 1 maart jongstleden 
was het de eer aan de 
Dienst Landelijk Gebied 
van regio Zuid om zich 
nader aan het netwerk 
voor te stellen. Jan Fen-
ten, procesmanager ont-
wikkelingsgericht wer-
ken bij DLG-Zuid, heeft 
bevlogen verteld over de 
werkzaamheden van 
DLG. Een samenvatting 
van zijn presentatie: 
 
DLG? 
DLG is een agentschap 
van het ministerie van 
Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit. Het is dé 
overheidsorganisatie die 
gebiedsgericht beleid om-
zet in uitvoerbare plannen 
en zorgt dat deze worden 
gerealiseerd. Met andere 
woorden: het grondbedrijf 
van de overheid. 
 
Wat doen wij nu con-
creet? Wij herinrichten het 
Nederlandse landelijk ge-
bied. Wij kopen gronden 
aan, dragen die gronden 
vaak weer over en wij bun-
delen de geldstromen, 
stroomlijnen en coördine-
ren deze projecten. 
 
Wat bedoelen wij nu met 
inrichten? Bij het inrichten 
van groene gebieden voor 
recreatie, natuur, water of 
landbouw vertaalt DLG 
abstract beleid naar uitvoe-
ring in concrete projecten, 
bijvoorbeeld een recon-
structie. Er worden groene 
plannen gerealiseerd, zo-

als de Ecologische Hoofd-
structuur (EHS), een aan-
eengesloten ecologisch 
netwerk van bestaande en 
nog te ontwikkelen natuur-
gebieden. De EHS, die in 
2018 gerealiseerd dient te 
zijn, maakt het mogelijk dat 
beesten van het ene na-
tuurgebied naar het andere 
kunnen trekken. DLG 
zoekt voor elke situatie 
naar oplossingen die pas-
sen bij de bestuurlijke wen-
sen en eigenschappen van 
het gebied. Het verwerft 
grond, richt het opnieuw in, 
adviseert over het beheer 
ervan en draagt het gebied 
vervolgens weer over aan 
de gebiedsbeherende in-
stanties en individuele 
agrariërs. Op dit moment 
beschikt DLG over een 
dynamische werkvoorraad 
van 40.000 hectare grond 
om hiermee projecten mo-
gelijk te maken. 
 
Wat realiseert DLG hier-
mee in de praktijk? DLG 
draagt bij aan het daad-
werkelijk realiseren van 
meer groen rondom de 
stad. DLG is de aangewe-
zen partij om „De Waterop-
gave 21ste Eeuw’ te realise-
ren (aanpassingen van het 
watersysteem als gevolg 
van de klimaatveranderin-
gen). DLG is actief betrok-
ken bij de reconstructie 
van zandgebieden.  
 
Met wie realiseren we 
dit? Wij doen dit met ca. 
1.500 medewerkers die 
allemaal met passie en 
professionaliteit hun steen-
tje bijdragen aan gebieds-
ontwikkeling in Nederland. 
Vanwege het gebiedsge-
richt werken zit DLG ver-
spreid in het hele land. Er 
zijn vier regio‟s (Noord, 
Oost, West en Zuid) en 
één centrale eenheid in 
Utrecht. Het werkterrein 
van DLG-Zuid betreft de 
provincies Brabant, Zee-
land en Limburg. 
 
 
Jonge HBO-ers 

Bij DLG werken heel veel 
jonge HBO‟ers die de 
“groene” opleiding aan de 
hogeschool Van Hall / La-
renstein hebben doorlopen 
of een opleiding aan een 
andere agrarische hoge-
school, zoals de HAS. Na-
tuurlijk werken bij ons af-
gestudeerden van de uni-
versiteit van Wageningen. 
Het merendeel van het 
personeelsbestand betreft 
dus medewerkers met een 
“groene” achtergrond en 
met grote affiniteit voor 
hun vakgebied en het lan-
delijk gebied. Daarnaast 
zijn er - zoals in elk ander 
bedrijf - mensen werkzaam 
in de ondersteuning en 
bedrijfsvoering, zoals een 
afdeling planning & control, 
communicatie, HRM, se-
cretariaat en ondersteu-
ning. 
 
Krimp! Helaas geldt voor 
DLG, net als voor veel an-
dere (overheids)werk-
gevers, dat op termijn het 
werk verricht moet gaan 
worden met minder men-
sen. Er is een concrete 
krimptaakstelling opge-
legd. Daarnaast heeft DLG 
de ambitie uitgesproken 
om in 2013 de beste pu-
blieke organisatie te zijn 
voor het realiseren van 
groene plannen voor 16 
miljoen Nederlanders. Dat 
vraagt om met een kriti-
sche blik naar je organisa-
tie te kijken. Elke regio is 
momenteel bezig (onder 
regie van de centrale een-
heid) om voor zichzelf in 
kaart te brengen wat voor 
consequenties dit voor hen 
zal hebben, zowel qua 
werk- als qua personeels-
omvang. Voor een aantal 
regio‟s betekent dit dat 
tijdelijke contracten niet 
verlengd zullen worden en/
of dat de vrijwillige mobili-
teit op gang moet gaan 
komen. Om de beste te 
zijn, wil DLG graag kwalita-
tief goed personeel behou-
den. Daarbij wordt beke-

Dienst Landelijk Gebied presenteert zich….. 



Pagina 7 

 

SAM 

Geïnteresseerd geraakt in het werkter-
rein van DLG, kijk dan voor meer infor-
matie  op www.dienstlandelijkgebied.nl 

ken of de juiste persoon op de juiste 
plek zit, maar ook of de functies nog 
passen bij de nieuwe uitdagingen van 
DLG. Dit biedt voor medewerkers ook 
nieuwe kansen. Vooralsnog is er nog 
geen sprake van een officiële reorgani-
satie.  
 
Mobiliteit vinden wij belangrijk en 
willen graag met andere organisaties 
in de regio samenwerken. 
 
Redactie: 
Eveline van Aken,  
HRM-adviseur DLG-Zuid 
  

DLG presenteert zich aan SAM 

Een netwerk behoeft voortdurend aan-
dacht en energie. Stilstand betekent ook in 
een netwerkomgeving achteruitgang. Ik 
ben bijzonder verheugd dat ik naast voor-
zitter tevens coördinator van het SAM mo-
biliteitsnetwerk ben. Ik zie het als een toe-
gevoegde waarde om ten behoeve van de 
kwaliteit van de regionale mobiliteit, moge-
lijkheden te zoeken om samen te werken 
met andere organisaties en netwerken. 

Een organisatie zoekt aansluiting bij een 
netwerk dat bij de organisatie past. Dat 
kan een netwerk zijn waar men een contri-
butie moet betalen en waarvoor men vaak 
prachtige (mobiliteits)instrumenten daar-
voor krijgt aangeboden (denk aan LIFT en 
NIVE). Het is een bewuste keuze vanwege 
de voordelen van zo‟n netwerk. Niettemin 
geldt ook voor deelname aan andere net-
werken zonder contributies zoals het SAM 
evenzeer dat deelname weliswaar vrijwillig 
is, echter zeker niet vrijblijvend.  Als je par-
ticipeert, dan doe je dat met een zelfde 
intentie als de andere participanten: pro-
fessioneel samenwerken op basis van 
vertrouwen binnen de spelregels van 

netwerken. 

Als coördinator van het SAM zoek ik naar 
synergie en streef ik naar samenwerking 
in breed verband. Met de coördinatoren 
van diverse professionele netwerken zoals 
het NIVE en LIFT voer ik regelmatig colle-

giaal overleg. Andere netwerken wor-
den bezocht om te onderzoeken of sa-
menwerking kansvol en mogelijk is.  

Het is voor de regio een groot voordeel als 
informatie (vacatures of mobiliteitskandi-
daten) via schakelpunten in andere net-
werken ingebracht kunnen worden. Dat 
biedt ook voordelen voor organisaties aan-
gezien ze niet zelf in alle „vrije‟ netwerken 
hoeven te participeren.  

Via dit SAM Bulletin kan informatie onder 
de aandacht gebracht worden van netwer-
ken en professionals op het gebied van 
loopbaan & mobiliteit, coaching en aanver-
wante werkvelden. Dit bulletin heeft als 
doelstelling om ondersteunend te zijn aan 
een gezamenlijke zoektocht naar samen-
werking en binding. Bovendien wil ik via 
het SAM Bulletin trends en ontwikkelingen 
die via netwerken te melden zijn aan el-
kaar kenbaar maken. Allemaal ten behoe-
ve van het vergroten van onze professio-
naliteit en natuurlijk ten faveure van orga-
nisaties en hun mobiliteitskandidaten. 

Ik ben erg verheugd dat ik een toegevoeg-
de waarde kan geven aan de ontwikkeling 
van de zuidelijke mobiliteit. Wil je meer 
informatie of wil je van gedachten wisse-
len, schroom niet en neem contact met mij 
op. 

Redactie: Ad Smets 

SAM als vliegwiel tussen netwerken 

http://www.dienstlandelijkgebied.nl/
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Samenwerken Aan Mobiliteit 

SAM 

Voor meer informatie over het mo-

biliteitsnetwerk SAM ZON, vraag 

vrijblijvend onze Flyer aan. 

Stuur een mail naar de redactie van 

dit bulletin (info@yourswitch.mobi). 

Je krijgt dan tevens automatisch 

het SAM bulletin toegestuurd. 

Ook op Linkedin is een netwerk-

groep SAM opgericht. Als je wilt 

linken, je bent van harte uitgeno-

digd. Het is onze bedoeling dat we 

via deze links sneller informatie 

over vacatures en kandidaten kun-

nen uitwisselen. 

Doe gerust mee! 

SAM nu ook als netwerkgroep op: 

Wanneer een medewer-
ker begeleid wordt naar 
ander werk, is het dan 
zinvol om actief te blij-

ven in de huidige baan?  

Veel (re)organisaties wor-
stelen met dit vraagstuk. Is 
er een eensluidend ant-
woord? 

Jarenlang zijn we er vanuit 
gegaan dat het goed zou 
zijn voor alle betrokkenen 
om te streven naar van-
werk-naar-werk in de 
meeste enge betekenis. 
De organisatie nam niet 
alleen de zorgtaak serieus 
maar had tegelijkertijd een 
productieve medewerker. 
Per slot van rekening lo-
pen de kosten gewoon 
door…. Ook bij sollicitaties 
heeft de medewerker min-
der uit te leggen. In praktijk 
loopt het vaak toch net 
even iets anders: De me-
dewerker is niet meer ge-
motiveerd; de kans op fou-
ten wordt groter en een 
„rancuneuze‟ medewerker 
kan heel veel invloed heb-
ben op de andere col-
lega‟s. Uiteraard kan door-
werken een goede aflei-

„Op de schop‟ en toch doorwerken? 

ding zijn om niet thuis te 
zitten piekeren, maar kan 
ook stagnerend zijn voor 
de zoektocht naar een 
nieuwe uitdaging. Je kunt 
je verschuilen achter je 
huidige werkzaamheden 
en te weinig aandacht be-
steden aan je nieuwe toe-
komst. Veelal is er geen 
tijd voor „rouwverwerking‟ 
en steekt dit later alsnog te 
kop op. Is er wel voldoen-
de focus op kansen op 
ander werk? Wat in eerste 
instantie een goede oplos-
sing lijkt voor zowel de 
medewerker als de organi-
satie, blijkt achteraf het 
averechtse effect te heb-
ben. Een time-out is nog 
niet zo slecht als het klinkt. 
In onze huidige maat-
schappij kijken we niet 
vreemd meer op wanneer 
iemand een korte „pauze‟ 
heeft gehad. En een even-
tueel verlies aan actuele 
vakkennis kan snel worden 
ingelopen en bij een nieu-
we rol is er soms sprake 
van andere vaardigheden, 
kennis of competenties. 
Een eensluidend antwoord 
is wellicht niet te geven, 

want niet iedere situatie is 
hetzelfde. Organisatie en me-
dewerker, houd elkaar niet 
voor de gek, kijk elkaar recht 
in de ogen en vraag af wat nu 
echt het beste is voor de me-
dewerker: doorwerken ín de 
toekomst of doorwerken áán 
de toekomst‟. 

Ik wens jullie veel wijsheid 
toe. 

Redactie: Sjaak Verweij 
INTERINO Group 
www.interino.nl 

Eigen website SAM in wording 

www.samzon.mobi 

www.interino.nl
www.interino.nl
http://www.samzon.mobi
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Tanja, jouw levendige 
deelname aan het SAM is 
vaak aanstekelijk voor 
anderen, kun je ons uit-
leggen wat jouw drijfveer 

is? 

“Laat ik met een persoonlij-
ke stelling starten: het is 
voor iedere organisatie 
goed om te weten wat er 
allemaal rondom je heen 
speelt op de arbeidsmarkt. 
Een goede wijze om die 
wetenschap te verkrijgen is 
via een mobiliteitsnetwerk. 
Zelf vind ik een netwerk, 
zoals het SAM, bijzonder 
prettig werken. Je hoort de 
laatste informatie uit eerste 
hand. Je wisselt ervaringen 
uit en je kunt kennis mee-
nemen en toepassen bin-
nen je eigen organisatie.” 

“Bovendien bouw je onder-
ling vertrouwen op. Ik doel 
daarmee op de relatie die je 
als deelnemer aan het net-
werk met de andere deel-
nemers krijgt. Je kunt daar-
door ook makkelijker scha-
kelen, je bouwt namelijk 
bruggen tussen organisa-
ties van verschillende sec-
toren op.” 

Kun je een voorbeeld ge-
ven van wat je bedoelt? 
“Stel je hebt een medewer-
ker waarvan je als mobili-
teitsadviseur denkt dat het 
goed voor hem zou zijn om 
ervaring op te doen binnen 
een andere sector of ande-
re organisatie, dan weet je 
dat er meteen deuren voor 
je open staan. Mocht er al 
geen mogelijkheid zijn bin-
nen een aangesloten orga-
nisatie, dan weet vaak een 
deelnemer wel een mogelij-
ke oplossing via een geli-
eerde organisatie. Het 
werkt dan echt als een olie-
vlek. Ik vind dat geweldig. 
Dat alleen al is een enorm 
voordeel van netwerken. 
Verder heb ik de ervaring 
dat er binnen het SAM een 
ongelooflijke portie collegia-

liteit bestaat. Je kunt mak-
kelijk om feedback vragen. 
Juist door de diversiteit bin-
nen ons netwerk krijg je 
een prachtige verzameling 
van meningen. Na een bij-
eenkomst heb ik echt een 
gevoel van een soort scho-
ling. Ik heb een beter beeld 
gekregen van een organi-
satie. Die kennis zou ik an-
ders niet gehad hebben. Ik 
voel me dan echt verrijkt.” 

Wat een positivisme 
straal je uit bij deze uit-
leg. Ik wilde je eigenlijk 
vragen of je ons de zin 
van netwerken zou kun-
nen schetsen, en of er 
een synergetische wer-
king vanuit gaat. Je ant-
woord is duidelijk, je bent 
een voorstander van sa-
menwerken op het gebied 
van arbeidsmobiliteit. Je 
kunt met je uitleg andere 
organisaties over de 
streep trekken om te gaan 

netwerken.  

“Ja Ad, ik wil dan ook echt 
gezien worden als ambas-
sadeur voor netwerken. En 
juist niet alleen in tijden van 
nood (red: gedwongen uit-
stroom van medewerkers) 
is netwerken belangrijk, het 
is een bijzonder nuttige en 
waardevolle activiteit ook in 
tijden dat het beter gaat op 
de arbeidsmarkt. Ik voel me 
dan ook goed in dit net-
werk. We weten onderling 
wat we aan elkaar hebben, 
we spelen het spel volgens 
bepaalde spelregels. Je 
geeft eerlijke informatie 
over mobiliteitskandidaten 
en tracht op alle mogelijke 
wijze het netwerk te ver-
sterken. Je komt niet alleen 
halen maar zeker ook bren-
gen. En je praat niet slecht 
over elkaar. Ja, ik ben te-
vreden en zie de nut van 
deze bijeenkomsten. Ik be-
veel het anderen van harte 
aan.” 

Redactie: Ad Smets 

Tanja Janssen: “netwerken werkt” 
Ik heb Tanja Janssen, 

een enthousiaste 

deelnemer al van het 

eerste uur van het 

SAM netwerk, uitge-

nodigd om haar per-

soonlijke motivatie 

eens aan het SAM 

Bulletin toe te ver-

trouwen. Zij zat al 

namens Loyalis Mens 

& Werk in het SAM. 

Nu dan vanuit Margo-

lin, de vernieuwde 

organisatie. 

“Iedere keer weer zie 

ik uit naar de SAM 

bijeenkomsten. Ik 

geniet namelijk altijd 

van de leerzame pre-

sentatie van de gast-

heren en andere 

waardevolle presenta-

ties. Dit houdt voor 

mij kennisvergaring 

in. Deze  verrijking 

neem ik mee in mijn 

functie. En dat voelt 

goed!” 
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Van de Hoofdredactie: 

Het herstel van de economie is voelbaar. De groten der aarde praten nu ook 

beduidend positiever dan een tijd geleden. Neem Warren Buffet, die met zijn 

investeringsfonds in de eerste 3 maanden van dit jaar weer een winst wist te 

behalen van bijna 3 miljard Euro. Vorige jaar was er in dezelfde periode nog 

1,5 miljard Euro verlies te melden. De luxe goederen laten een herstel zien. 

Er is sprake van een grote opleving van de auto industrie in de VS. Ook dich-

ter bij huis doen de autoverkopers weer goede zaken. BMW meldt groei op 

alle markten. Brussel ziet de wereldeconomie aantrekken. De verpakkingsin-

dustrie verwacht na de zomer weer op een normale omzet  te zitten. TNT 

heeft wel al meer pakketten bezorgd en de grootste bank van Spanje 

(Santander) heeft weer een netto miljardenwinst van 2,2 in het eerste kwar-

taal weten te boeken. En blijkbaar wordt er ook beter geslapen want „Beter 

Bed‟ heeft betere resultaten in omzet en netto winst laten zien. Wat wil je nog 

meer….. 

Rust en bestendiging van rust! Maar ja, natuurlijk gooide een vulkaan wat as 

in de ogen van de positieven onder ons. En dan natuurlijk de media, die weer 

negatieve munt weten te slaan uit de Griekse schulden. Okay, Jan Kees de 

Jager meldde eerst dat we maximaal 3 miljard zouden moeten meebetalen 

aan de „big spenders‟ in dat zuidelijke land. Het worden er altijd meer. Nu al 

geeft hij aan dat het er 4 worden. En die nationale stakingen zullen we dade-

lijk ook wel moeten bekostigen. Och, wij Hollanders betalen toch zo graag….. 

En prompt reageren de beleggers daar natuurlijk op want dat blijft een psy-

chologisch proces. Apen kunnen nog beter voorspellen. De beurs stelt het 

vervolg naar de hogere regionen even uit. 

Niettemin gaat het goed komen. Echt waar! Laten we de media voor wat ze 

zijn: brulapen die uit zijn op onrust om er zelf beter van te worden. 

Verontrust was ik wel toen ik enkele professoren op de radio hoorde verkondi-

gen dat Nederland geen democratie meer is. Een volgende keer meer hier-

over, aangezien dit ook een impact kan hebben voor de werkgelegenheid. 

Okay, nu dus „alleen‟ nog maar de vertaalslag naar meer personeel. Want alle 

onrust op de totale wereldeconomie maakt dat de dip voor de werknemers 

toch nog zal komen. Wel met de wetenschap dat er in 2011 een opleving te 

melden zal zijn. Als we nu met z‟n allen positief willen zijn en we zouden de 

media meekrijgen, na 9 juni politici in de Kamer krijgen die beter van wanten 

weten en een krachtig Kabinet dat ons allemaal met de neuzen in één richting 

krijgt, dan komt het allemaal weer goed. Dus dat gaat wel lukken want we 

blijven positief. 

Terwijl Roel Bekker aangeeft dat hij geslaagd is in zijn missie om vóór 2012 

12.800 ambtaren aan ander werk te helpen, de kranten edoch berichten dat 

dit helemaal niet klopt, en de waarheid wel ergens in het midden zal liggen, 

willen wij ons in de regio Zuid juist niet primair bezig houden op mobiliteit ge-

richt op uitstroom maar vooral met mobiliteit als instrument voor een gezonde 

vitale organisatie, waarbij medewerkers op de juiste plek zitten en vanuit 

kracht, ambitie en met plezier willen werken. En dat we mobiliteit zien als een 

instrument om een gecontroleerde beweging te krijgen in het personeelsbe-

stand om de grote uitstroom van babyboomers tijdig op te vangen. Laten we 

daar in de Zuidelijke regio vooral mee doorgaan. Dan komt het ook in onze 

Limburgse Provincie wel goed. Doordat daar o.a. zoveel banen bij overheids-

instanties verdwijnen (Kabinetsbeleid) heeft Heerlen (Parkstad Limburg) al 

laten uitrekenen dat ze over 30 jaar 80.000 minder inwoners kent. Een red-

dingsplan zal 1 miljard gaan kosten. Wellicht dat een nieuw kabinet inziet 

waar het oude mee bezig is geweest, en dat een eerdere redding wellicht 

minder zal kosten en waarmee het Zuiden al eerder mee gebaat is. Wijsheid 

aan allen….  

Een hartelijke mobiliteitsgroet van Ad Smets 

Het mobiliteitsnetwerk SAM ZON komt op 
onderstaande data bijeen. De locatie zal 
nader in overleg met de deelnemers afge-
stemd worden. 

14 juni 

20 september 

22 november 

MEER INFO KIJK OP 

www.samzon.mobi 

 

De deelnemers van dit netwerk worden 
vriendelijk verzocht deze data te reserve-
ren. De vergaderingen vinden plaats van 
09:00 uur (inloop) tot 13:00 uur (na geza-
menlijke netwerklunch aangeboden door 
de gastheer). 

Netwerkbijeenkomsten in 2010 

SAM ZON 

Wanneer laten we het denken 

in functieprofielen nu eindelijk 

eens varen? 

En wanneer starten we met het 

samenwerken vanuit compe-

tentieprofielen gebundeld in 

„pools‟. 

http://www.yourswitch.mobi/
http://www.samzon.mobi/

