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Wie kent dit instrument 

van LIFT niet? De week 

van de mobiliteit ®. In-

middels heeft dit profes-

sionele mobiliteitsnet-

werk in Limburg al 2 keer 

deze week succesvol 

neergezet. De eerste keer 

verruilden 700 medewer-

kers van 52 organisaties 

voor 1 dag van baan. In 

maart van dit jaar werden 

1030 medewerkers van 70 

organisaties gematcht. 

Hoe komt het toch dat LIFT 

haar instrument zó succes-

vol op de markt weet te 

zetten? Reden te meer om 

de 2 medewerkers van dit 

mobiliteitsnetwerk nader te 

bevragen. 

Miriam van Drunen, coör-

dinator LIFT, geeft aan dat 

voor Limburg mobiliteit als 

structureel instrument voor 

een professionele HRM 

afdeling van een organisa-

tie steeds belangrijker gaat 

worden. Het is een feit dat 

vele duizenden banen bin-

nen de verschillende over-

heidssectoren op de tocht 

staan. Neem de vergrijzing 

daar nog eens bij en de dito 

uitstroming van de baby-

boomers vanaf 2012, en je 

ziet dan dat het klassiek 

reorganiseren vanuit de 

LIFO gedachte in schril 

contrast staat met het vitaal 

en lenig houden van een 

organisatie. 

Miriam: “het is jammer als 

een organisatie mobiliteit 

beziet tegen de achtergrond 

van het wegwerken van 

overtolligheid. De juiste me-

dewerker op het juiste mo-

ment op de juiste plek vergt 

een door de organisatie ge-

stuurde mobiliteit waarbij 

iedere medewerker de ruim-

te krijgt om te bewegen. On-

ze week van de mobiliteit 

biedt de mogelijkheid om 

laagdrempelig medewerkers 

een keer in de „keuken van 

een ander te laten kijken‟.” 

“Allereerst hebben wij onze 

gedachte bij een week van 

de mobiliteit goed met onze 

aangesloten leden gedeeld. 

Wij hebben ingestoken op 

commitment van hoog tot 

laag. Het middelmanage-

ment hebben wij bewust niet 

overgeslagen. Want we rea-

liseerden ons wel degelijk 

dat wanneer het hogere ma-

nagement wel acte de pré-

sence zou geven aan deze 

week, het voor het operatio-

nele niveau wellicht onmoge-

lijk zou zijn om in beweging 

te komen als de tussenlaag 

managers zou vasthouden 

aan rendement op korte ter-

mijn. En om dan daadwerke-

lijk ook het operationele ni-

veau mee te krijgen zou het 

dan ook nog echt eens laag-

drempelig moeten zijn.” 

“Wij hebben dus bewust al 

jarenlang nauwe afstemming 

met onze leden om het in-

strument tot een succes te 

laten zijn. Vergis je niet dat 

dit veel tijd en inspanning 

kost maar het verdient zich 

wel terug. Daarna heb je een 

stevig plan van aanpak no-

dig dat de goedkeuring heeft 

van zowel het Bestuur van 

LIFT alsook van de leden. 

En dan ga je aan de slag. 

Blijvend PR bedrijven vanuit 

de bestuursleden en mijzelf. 
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Brigitte Colaris (rechts op 

foto) beziet het net zo: ―ik 

weet dat we gedurende en-

kele maanden alle zeilen 

mogen bijzetten, echter het 

levert mijzelf ook erg veel 

plezier op. Het is enerzijds 

spannend hoe alles verloopt 

en hoeveel mensen er mee-

doen. Het is fantastisch als je 

merkt dat de LIFT relaties zó 

achter het product staan en 

er mede voor zorg dragen 

dat zoveel medewerkers ge-

nieten van de mogelijkheid 

om eens een ‗move‘ te ma-

ken. Het is goed voor Lim-

burg dat organisaties samen-

werken om onze arbeids-

markt in beweging te krijgen. 

Redactie: Ad Smets 

Voor meer info over LIFT: 

www.liftnet.nl 

Samenwerken Aan Mobiliteit 

De week van de mobiliteit ® 

werkt, dat is een feit. Dit auteurs-

rechtelijke instrument zou zelfs 

binnen meerdere regio‘s in Ne-

derland neergezet kunnen wor-

den. 

Maar daarvoor is een grote pot 

geld en veel energie nodig. Hier 

ligt een kans voor de Rijksover-

heid om samen met netwerken 

en organisaties de arbeidsmarkt 

te ontsluiten. Wellicht dat onze 

nieuwe politici inzien dat Neder-

land toe is aan een vitale ar-

beidsmarkt en lenige en daar-

mee gezondere organisaties. 

Voor meer informatie, neem 

contact op met: 

Miriam van Drunen. 

 

Door dit mobiliteitsuit-
stapje (week van de mo-
biliteit ®) zullen mede-
werkers ervaringen op-
doen, hun netwerk ver-
groten en zich bewuster 
worden van zowel de 
positieve als de negatie-
ve kanten van hun eigen 

manier van werken. 
Organisa-

t i e s 
profiteren van 
deze ‗kruisbestuiving‘ 
omdat ze zichzelf als 
toekomstig werkgever 
kunnen presenteren.  
 
In de jaren vóór de eco-
nomische crisis wissel-
den volgens het CBS 
jaarlijks één miljoen Ne-
derlanders van baan.  
Voor 2010 is de voor-
spelling dat er landelijk 

nog hooguit 700.000 
mensen van baan of 
werkgever switchen. 
 
Arbeidsmobil iteit is 
noodzakelijk om kennis 
en kunde bij zowel per-
soneel als bedrijven te 
vergroten. De ervaring 
of werkwijze van het ene 
bedrijf wordt doorgege-
ven aan het andere. 

 
 

W e r k n e -
mers kunnen op hun 
beurt hun horizon ver-
breden. Ook voor 
50+ers, die al jaren lang 
bij dezelfde baas wer-
ken, geldt dat zij vaak 
talenten hebben die ze 
pas ontdekken als ze 
ergens anders gaan 
werken.‖ 

Arbeidsmobiliteit is noodzakelijk 

organisaties ambassadeurs 

te hebben die de juiste bewe-

ging weten te bewerkstelli-

gen. Tja, en na zo‟n week 

van de mobiliteit moet je 

open staan om kritisch het 

gehele proces te bezien zo-

dat je weet wat de verbeter-

punten zijn voor een volgen-

de keer. Wat wij als LIFT 

willen is een bijdrage leveren 

aan een vitale arbeidsmarkt 

en daarin zijn we weer ge-

slaagd.” 

“Ikzelf heb een geweldige tijd 

achter de rug, wel heel erg 

druk. Ik ga nu voortvarend 

verder om ons LIFT netwerk 

voortvarend te dienen. Je 

begrijpt dat na zo‟n grote 

organisatorisch evenement 

het even afkicken is maar de 

grote tevredenheid onder de 

leden maakt dat we terugkij-

ken op een drukke en ook 

inspirerende periode.” 

vervolg vorige pagina    
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senioriteit in organisaties 

SAM 

“Kamer wil af van zinloos 
solliciteren” en “West-
Brabantse arbeidsmarkt 
voor 45-plussers in het 
slop”. Twee recente kran-
tenkoppen van artikelen 
waarin de problematiek 
van de oudere werklozen 

behandeld wordt. 

Is het écht zo dat sollicite-
ren voor 45-plussers zin-
loos is? Revitage gelooft 
daar niets van. Dit bureau 
dat zich specialiseert in ar-
beidsbemiddeling voor men-
sen met een ogenschijnlijke 
afstand tot de arbeidsmarkt 
zoals de ―oudere‖ werkne-
mer gelooft juist in de kracht 
van deze groep. 

Revitage opende eind 2009 
haar deuren in Ulvenhout 
nabij Breda. “Vitaliteit in 
Arbeid” is de belofte die 
Revitage doet. Kernactiviteit 
is het leveren van onder-
steuning bij het optimaal 
inzetten van 50+ers. 

“Deze groep gaat een 
steeds dominantere rol spe-
len in het arbeidsproces”, 
zegt Angelique Nijssen, 
oprichtster van Revitage. 
“Hoewel de verhoging van 
de AOW leeftijd naar 67, de 
krappe arbeidsmarkt en het 

negatieve beeld rondom 
50+ (duurder, vaker ziek, 
inflexibel, etc.) het er op 
korte termijn voor deze 
mensen niet makkelijker op 
maakt, wordt de kracht van 
deze groep mensen zowel 
door henzelf als door de 
omgeving onderschat.” 

Angelique heeft jarenlange 
ervaring in personeelsbe-
middeling, bij meerdere de-
tacherings- en uitzendbu-
reaus. 

Daardoor kent ze de markt 
vrij goed. “Jarenlang zijn 
bedrijven erop gericht ge-
weest om jong potentieel te 
werven. Deze categorie me-
dewerkers heeft vaak korte 
dienstverbanden en hopt 
van de ene naar de andere 
werkgever. Wanneer het 
hen ergens niet meer aan-
stond, lag er in de ruime 
arbeidsmarkt vaak al weer 
een andere baan op hen te 
wachten. Oudere werkne-
mers zijn vaak veel loyaler. 
Ik zie nu mensen van rond 
de 50 voorbij komen die 
jarenlang bij een zelfde 
werkgever gewerkt hebben 
en nu door omstandigheden 
op straat (dreigen te komen) 
staan.” 

Juist met deze mensen gaat 
Revitage graag aan de slag. 
“Deze mensen hebben vaak 
zulke waardevolle ervarin-
gen, die ze zelf maar nau-
welijks herkennen. Door hen 
op weg te helpen om hun 
sterktes op een rijtje te zet-
ten en samen te zoeken 
naar een omgeving waar ze 
tot hun recht kunnen komen, 
werken wij aan een gezonde 
toekomst voor zowel werk-
nemers als voor werkge-
vers” stelt ze. “Want ook de 
laatste groep ontkomt er niet 

aan om de waarde van de 
oudere werknemer in te 
zien. Als mentor, ervarings-
deskundige of gewoon als 
trouwe waardevolle mede-
werker.” 

Om de kandidaten op weg 
te helpen heeft Revitage 
een aantal producten ont-
wikkeld, toegesneden op 
deze groep. In het alge-
meen bestaat een traject uit 
persoonlijke begeleiding 
(wat kan en wil een kandi-
daat) en een aantal work-
shops (effectief solliciteren 
en training van vaardighe-
den). Daarnaast organiseert 
Revitage netwerkbijeenkom-
sten, waarbij potentiële 
werkgevers en werknemers 
elkaar informeel kunnen 
treffen. “Ook het onderlinge 
contact tussen kandidaten 
draagt bij tot een positievere 
houding ten aanzien van de 
eigen toekomst.” 

Revitage biedt haar dienst-
verlening aan individuele 
werkzoekenden, die bijvoor-
beeld via het UWV worden 
doorverwezen voor een IRO 
traject. Revitage werkt daar-
naast ook voor werkgevers, 
die écht werk willen maken 
van leeftijdsbewust perso-
neelsbeleid, waarbij actief 
bekeken wordt op welke 
wijze senioriteit in de organi-
satie optimaal ingezet kan 
worden. Volgens Angelique 
ontstaat er dan een ―win-win
-win‖ situatie, waar zowel de 
werkgever, de werknemer 
alsook de maatschappij als 
winnaar uit de bus komen. 

 

vervolg volgende pagina 

Revitage zet 50+ers positief op de arbeidsmarkt! 

Voor meer informatie: 

Angelique Nijssen 

06-83213778 

angelique@revitage.nl 

J.F. Kellyweg 4 

4851 SX Ulvenhout 

www.revitage.nl 

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

De Politie Zuid Oost Bra-
bant was in mei 2009 ge-
start met de oprichting 
van een loopbaancentrum. 
De lopende contacten 
vanuit het SAM mobili-
teitsnetwerk boden de 
ideale ingang om met an-
dere organisaties in con-
tact te komen om ervarin-
gen bij de oprichting van 
loopbaancentra te delen. 
Waarom het wiel opnieuw 
uitvinden als je van ande-
re participanten in je net-

werk kunt leren? 

Zo toog een 5-man sterke 
delegatie van het Loopbaan-
centrum van de Politie Zuid 
Oost Brabant op een kille 
dinsdagmiddag in oktober 
naar de netwerkcollega‘s 
van het Loopbaancentrum 
UWV Eindhoven waar ze 
warm werden ontvangen. 
De leergierigheid was groot. 
Het doel was dan ook om 
meer kennis op te doen over 
producten, protocollen, in-
richting, verantwoording, 
rapportage en de dilemma‘s 
van een loopbaancentrum. 

“In plaats van een presenta-
tie over wat we als loop-
baancentrum UWV allemaal 
doen, hebben we ervoor 

gekozen om met een kop 
koffie en een stuk vlaai om 
tafel te gaan zitten om zo 
vragen, beelden, inzichten 
en kennis te delen”, aldus 
de UWV collega‘s. 

Veel vragen hadden betrek-
king op de positionering en 
verschillen in doelstelling. 
Het belang van een onaf-
hankelijke positie binnen de 
organisatie werd door ieder-
een erkend. Bij de Politie 
heeft men echter de 
‗handicap‘ dat zij een duide-
lijke doelstelling hebben 
meegekregen, namelijk be-
zuinigen! Hoe men toch met 
oog op deze doelstelling kan 
omgaan met de positione-
ring heeft een interessante 
discussie opgeleverd. 

Interessant was de discus-
sie over de betrokkenheid 
van mobiliteit bij het ma-
nagement en de mate van 
informatievoorziening rich-
ting deze leidinggevenden. 
Moet een manager weten 
dat een traject loopt? Wat 
mag hij van de inhoud wel/
niet weten? Hoe koppel je 
terug? Ook de vraag hoe je 
alles vastlegt en verant-
woordt, werd besproken. 
Kwantificeer je je produc-

ten? Hoeveel uur staat voor 
welk product? Hoe leg je dit 
vast in een rapportage?  

Een enthousiaste UWV 
loopbaanadviseur over dit 
bezoek: “Wij hebben als 
loopbaancentrum UWV in-
zage gegeven in de ver-
schillende producten die wij 
inzetten – zoals Employabili-
ty Paspoort, workshops, 
Kies je Koers etc.” Ook voor 
onszelf was het lerend, want 
door de kritische vragen 
waren we in staat om ons 
eigen product eens goed 
tegen het licht te houden. 
Waar zijn we zelf mee bezig 
en is dat goed? Prima actie: 
het werkt positief als net-
werkorganisaties kennis op 
deze wijze met elkaar de-
len.” 

Met de belofte dat de Politie 
altijd mag terugkomen met 
vragen en de toezegging om 
aanvullend materiaal te mai-
len, stapte de delegatie de 
kille en inmiddels regenach-
tige straat weer op. 

Ze mochten echter niet 
gaan voordat er een foto 
werd genomen voor het 
SAM Bulletin! 

Politie Zuid Oost Brabant “arresteert” 

kennis Loopbaancentrum UWV 

v.l.n.r. Jeannette Glasmacher, Mariëlle Peters, Robbert Janssen, Esther Stegeman, Miriam Achterberg 
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SAM 

ProMotion voor alle medewerkers van OMO 
ProMotion; ruimte voor 
loopbaanontwikkeling is 
het (interne) loopbaan-
centrum van Ons Mid-
delbaar Onderwijs. OMO 
is een schoolbestuur 
van een groot aantal 
scholen voor voortgezet 
onderwijs in Noord-
Brabant met ongeveer 
7000 medewerkers ver-
deeld over 35 scholen 

op 70 locaties. 

ProMotion is op 1 januari 
jl. gestart onder aanvoe-
ring van Lonneke Ploum. 
Inmiddels heeft zij zich 
ook aangesloten bij het 
SAM netwerk. 

Mogen wij nu conclude-
ren dat Lonneke Ploum 
op deze plek zelf het 
resultaat is van het net-
werken tussen SAM le-
den? “Via het SAM net-

werk werd ik geatten-
deerd op de functie van 
hoofd ProMotion. De func-
tie paste precies bij mijn 
ambities en zodoende 
heb ik gesolliciteerd. Er 
waren nog veel andere 
kandidaten en de proce-
dure was uitgebreid. Ik 
ben heel blij dat ze voor 
mij gekozen hebben en 
voel me helemaal op mijn 
plek!” aldus een zeer te-
vreden Lonneke Ploum. 

De aanzet tot ProMotion 
is gedaan door Tinka van 
Vuuren (ook lid van SAM 
en recentelijk benoemd 
tot bijzonder hoogleraar 
Vitaliteitsmanagement bij 

de Open universiteit) die 
vanuit Loyalis Kennis & 
Consult bij OMO als pro-
jectleider heeft gefun-
geerd bij de ontwikkeling 
van het loopbaancentrum. 
Het bureau is vervent ge-
start met een PR campag-
ne over de interne velden, 
want het biedt ondersteu-
ning die breder is dan 
alleen de route naar een 
andere baan, aldus Lon-
neke. 

“Wij bieden alle medewer-
kers van Ons Middelbaar 
Onderwijs de gelegenheid 
zich te oriënteren op hun 
loopbaanmogelijkheden. 
Dat geldt dus voor zowel 
onderwijzend personeel 
als onderwijs ondersteu-
nend personeel. Wij heb-
ben daarvoor verschillen-
de producten en diensten 
ontwikkeld zoals individu-
ele loopbaantrajecten, 
coaching, digitaal testma-
teriaal en trainingen. In 5 
maanden tijd hebben 125 
medewerkers zich aange-
meld bij ProMotion. Dat is 
een groot aantal en geeft 
aan dat er behoefte is aan 
loopbaanontwikkeling.” 

Trots is ze als zij mij voor-
ziet van hun promotiema-

teriaal, o.a. een prachti-
ge infowaaier waaruit 
blijkt dat ze binnen OMO 
mobiliteit positief en ten 
faveure van de mede-
werker neerzetten: “Je 
laat je auto jaarlijks APK 
keuren, je gaat twee 
keer per jaar naar de 
tandarts, dus waarom 
zou je niet regelmatig 
bezig zijn met je eigen 
ontwikkeling?” 

Vandaar ook dat ProMo-
tion staat voor in bewe-
ging komen en ruimte 
voor loopbaanontwikke-
ling. OMO heeft er goed 
aan gedaan om mobili-
teit zo stevig op de 
agenda te zetten. Profi-
ciat, want deze organi-
satie doet zichzelf een 
kadootje met Lonneke 
Ploum en het team van 
ProMotion. 

Redactie: Ad Smets 
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http://www.promotion-loopbaanontwikkeling.nl/
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Samenwerken Aan Mobiliteit 

Stilstand is achteruitgang, een oud gezegde. Ik ben mij bewust dat het momentum goed uitkwam: 

dat ik mijzelf ging afvragen waar bij mij nu eigenlijk de vooruitgang zat. Moet ikzelf niet in bewe-

ging komen? Ik stond (eindelijk) open voor verandering en het leermoment was er dan ook.  

Zo ben ik door mijn werkgever (Ministerie van LNV) voor een paar maanden in de gelegenheid 

gesteld om een soort snuffelstage te lopen bij P&O Services groep. Ik mag meedoen met hun 

team Zuid. Een verzameling van mensen met diverse disciplines en ervaringen die o.a. de ar-

beidsontwikkelingen binnen de regio met elkaar delen. Omdat ikzelf netwerken hoog in het vaan-

del heb staan en het als een persoonlijke uitdaging zie om organisaties en netweken aan elkaar te 

koppelen ten behoeve van hogere belangen, is het voor mij een geweldige ervaring om kennis op 

dit gebied uit te wisselen. Het is kei gaaf om je vizier beduidend te kunnen vergroten door anders 

naar dezelfde dingen te kijken. Of om jezelf een periode van reflectie toe te staan en te genieten 

van wat er allemaal om je heen is en plaatsvindt. Ikzelf werd opgeslokt door de waan van alledag 

in mijn reguliere functie bij LNV. Ik geniet van deze periode van extra verrijking door de ruime net-

werkervaringen die ik nu opdoe waarvoor ik normaliter niet open stond aangezien er altijd wel ho-

gere prioriteiten in het werk waren. 

Redactie: Ad Smets 

 

Foto boven v.l.n.r.: 

Ad Smets, Jeroen van Venrooij, Veronica Dirksen, Jan Louvenberg, 

Gerard Vrinte, Peter van den Berghe. 

 

TEAM Zuid van P&O Services Groep 
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Twee zuidelijke mobiliteitsnetwerken in 

Zuid Oost Nederland, SAM & NetwerkT 

grijpen als radars in elkaar.  

Na een gezamenlijke bijeenkomst aan de 

hand van een voorstel tot samenwerken, 

ligt de weg voor deze twee netwerken open 

om zakelijk samen te werken. 

SAM heeft al eerder linken gelegd, zoals 

met het grote professionele LIFT netwerk, 

met het NIVE netwerk en ook met de MO 

Rijk. In alle gevallen gaat het middels  col-

legiale afstemming dan wel participatie van 

de coördinatoren in elkaars netwerken. 

Met deze nieuwe ontwikkeling heeft SAM 

als netwerk een samenwerkende schakel 

gevormd met een ander mobiliteitsnetwerk, 

NetwerkT. In dit laatste netwerk is vooral 

de sector ‗zorg‘ vertegenwoordigd (denk 

aan de GGzE, VitalisZorggroep, SVVE en 

Amaliazorg). Ook organisaties zoals Ikea 

en Securitas participeren in dit netwerk. 

Met het lidmaatschap van één van de net-

werken maak je de actieradius van je eigen 

professionele inzet ten behoeve van de 

eigen organisatie en dus ook diens mobili-

teitskandidaten groter. De netwerken gaan 

na de zomer e.e.a. praktisch uitwerken. Te 

denken valt aan het doorsturen van moeilijk 

invulbare vacatures, mobiliteitskandidaten 

en het regelen van snuffelstages en een 

jaarlijkse landelijke (thema) bijeenkomst. 

Het is dus niet zo dat deze netwerken in 

elkaar schuiven en hun eigen identiteit ver-

liezen. Als twee aparte radars gaan zij 

schakelen om mobiliteit nog meer op het 

niveau van regionale samenwerking te til-

len. Deze eerste stap tot samenwerking 

mag voor onze regio gezien worden als 

een eerste doch belangrijke aanzet om tot 

innovatie van de arbeidsmarkt te komen. 

En er staan nog meer samenwerkingsver-

banden op stapel. Wie weet kunnen organi-

saties daarna komen tot gezamenlijke flex-

pools waarmee de arbeidsmarkt een vol-

gende stap kan maken en kan meebewe-

gen met de volatiliteit van de economie. 

Redactie: Ad Smets SAM 

Mobiliteitsnetwerken kunnen samenwerken in 

belang van regionale arbeidsmarkt: primeur 

voor Zuid Oost Nederland: SAM & NetwerkT 
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Samenwerken Aan Mobiliteit 

Door zijn functie als Key 
Account Manager en se-
cretaris van 5 Kennisnet-
werken bij NIVE, de Ne-
derlandse Vereniging 
voor Managers die dit 
jaar haar 85 jarig bestaan 
viert, netwerkt hij vooral 
vanuit de visie en missie 
van NIVE. Hij komt met 
veel bedrijven en mede-
werkers in de profit en 
non-profit sector in con-
tact. Op deze wijze heeft 
hij een groot en interes-
sant netwerk kunnen 
opbouwen. Daarnaast 
zag hij tevens een be-
hoefte ontstaan dat men 
elkaar graag in klein-
schalige netwerken met 
gelijkgestemden ont-

moet.  

Hoeveel netwerken coör-

dineer je nu? 

“Drie jaar geleden ben ik 
gestart met het NIVE Ken-
nisnetwerk Mobiliteit Zuid 
in een arbeidsmarkt die er 
toen totaal anders uitzag. 
Iedereen was toen op zoek 
naar personeel. In totaal 
heb nu vijf kennisnetwer-
ken onder mijn hoede: 3 
m o b i l i t e i t s n e t w e r k e n 
(naast Zuid nu ook  West & 
Oost Nederland), het NIVE 
Kennisnetwerk Financiële 
Managers Zuid-Nederland 
en het Kennisnetwerk Di-
versiteit. Momenteel bouw 
ik met veel enthousiasme 
aan het zesde: het  Ken-
nisnetwerk Work Life Ba-
lance.” 

Wat spreekt jou in net-

werken aan? 

“Gelijkgestemden bijeen 
brengen met als doel het 
delen van kennis, ervaring 
en best practices om el-
kaar naar een hoger ni-
veau te tillen en daarnaast, 
indien mogelijk, in- en uit-

Kees Cornellisen (NIVE): netwerken is mijn passie 

stroom van medewerkers 
tussen de deelnemende 
bedrijven onderling tot 
stand te brengen. Wat Mo-
biliteit betreft zijn dat 70 
bedrijven verspreid over 
geheel Nederland. Aan 
ons Diversiteitsnetwerk 
participeren nu 32 bedrij-
ven, en aan het netwerk 
voor Financiële Managers 
15. De verwachting is dat 
tot Work Life Balance 25  
bedrijven zullen toetreden.” 

Maar dat is een hele 

klus! 

―Zo ervaar ik het niet aan-
gezien alles wat je met 
passie doet, weinig moeite 
kost en dat geldt vooral 
ook als je de betrokken-
heid ziet van de deelne-
mers tijdens onze bijeen-
komsten. Een netwerk 
komt 5 keer per jaar bijeen 
(van 16.00 tot 19.00 uur). 
In de mobiliteitsnetwerken 
delen we vooral kennis en 
herkennen we samen 
trends in de markt. Het 
matchen doen we via onze 
internetpagina waar de 
deelnemers vraag en aan-
bod kunnen plaatsen.” 

Wat is het „geheim‟ van 
het succes van de instru-
menten die jullie aan de 
deelnemers van de net-

werken aanbieden? 

“We bieden inhoud die 
iedereen verder helpt. 
Daarnaast maken de le-
den, buiten de reguliere 

bijeenkomsten om, afspra-
ken met elkaar om bepaal-
de thema‟s nog verder uit 
te werken. Ook zijn we in 
Zuid-Nederland al succes-
vol geweest met de in- en 
uitstroom van medewer-
kers tussen de deelnemen-
de bedrijven onderling. Dit 
laatste doen we met geslo-
ten beurs en zonder tus-
senkomst van derden.” 

Vergeleken met 3 jaar 
geleden, hoe ziet vol-
gens jou de arbeids-

markt er nu uit? 

“Enkele jaren geleden was 
personeel zeer schaars 
terwijl er nu veel aanbod 
is, maar dit zal snel ver-
dwijnen bij de pensionering 
van de babyboom genera-
tie. Vooral de technische 
bedrijven zoeken nu voort-
durend personeel.  Net als 
jouw SAM netwerk streef ik 
ernaar dat de NIVE net-
werken een duidelijk toe-
gevoegde waarde behou-
den omdat iedereen onder 
een behoorlijke werkdruk 
zit en men kiest voor die 
netwerken die rendement 
opleveren.” 

Voor meer informatie, 
stuur gerust een mail naar 
K e e s  C o r n e l i s s e n : 
c.cornelissen@nive.org  

Redactie: Ad Smets 

Noot red.: Kees onder-
houdt regelmatig contact 
met het SAM netwerk. 
Daarbij worden regionale 
ontwikkelingen collegiaal 
uitgewisseld ten behoe-
ve van de aangesloten 
deelnemers van de net-

werken. 

SAM 

mailto:c.cornelissen@nive.org
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Ook Renate van Bakel zelf 
heeft haar vitaliteit hervon-
den. Ze was sinds 1985 per-
soneelsadviseur bij over-
heids- en zorginstellingen. 
Een brede functie waar zij 
veel van zichzelf in kwijt 
kon en ze adviseerde het 
management met betrek-
king tot het sociaal beleid 
van de organisatie. Hoewel 
deze richting een bewuste 
keuze was, kreeg ze gaan-
deweg meer belangstelling 
voor de mens binnen de 
organisatie. Wat drijft men-
sen, waarom doen zij de 
dingen zoals ze doen? 
Waardoor komen zij in con-
flict wat zorgt voor energie 
verlies en wat maakt hen 
weer stevig? Renate ont-
dekte dat ze energie kreeg 
van de persoonlijke ge-
sprekken met medewerkers 

die in conflict waren. 

Hoezo heb je zelf je vitaliteit 

hervonden? 

“Ik heb zelf meegemaakt wat 
het betekent om je baan te 
verliezen. Na een kort rouw-
proces en een periode van 
reflectie realiseerde ik mij dat 
de gelukkige momenten in 
mijn vorige baan de persoon-
lijke gesprekken met mensen 
waren. Ik heb goed in de 
spiegel gekeken en ik was mij 
bewust van mijn eigen wijs-
heid. Ik ben toen diverse mo-
dules psychologie gaan vol-
gen. Ik heb een cursus enne-
agram gedaan en ik heb een 

professionele Coach Oplei-
ding (Post HBO) aan de Alba 
Academie succesvol afge-
rond. Tijdens de opleiding 
ontstond al snel het idee om 
voor mijzelf te gaan beginnen 
(eigen coach/counseling prak-
tijk) en het op eigen kracht en 
eigen wijze te gaan doen. Ik 
werd creatiever en vitaler en 
wist wat mijn motto was. Zo is 
ook de naam van mijn bedrijf 
ontstaan namelijk: coaching 
bewust eigen wijs.” 

Welke visie heb je bij jouw 

aanpak? 

“Ik coach en counsel op 
Stress / Burn-out klachten, 
Loopbaanvragen en op om-
gaan met ingrijpende gebeur-
tenissen omdat dit onderwer-
pen zijn die alles met identiteit 
te maken hebben. Als je weet 
wie je bent, maak je keuzes 
die bij je passen en dat geeft 
je energie. Het maakt je vita-
ler.” 

Hoe pak je nou zo‟n traject 

aan? 

―Als coach/counsellor ga ik 
met de medewerker/cliënt op 
pad om hun eigen wijsheid te 
vinden. Ieder mens heeft de-
ze eigen wijsheid al in zich 
maar is zich er vaak helemaal 
niet bewust van. Ik zie het als 
mijn taak om mensen bewus-
ter te maken van hun emoties 
en gedachten. Dit gebeurt 
enerzijds door het verhelde-
ren en verdiepen van de 
vraag en anderzijds het stel-

len van doelen. Mogelijkhe-
den en alternatieven worden 
in dit proces onderzocht en 
uiteindelijk maakt de cliënt 
bewuste keuzes die bij hem 
passen. Hij wordt dan weer 
kapitein op zijn eigen schip. 
Een kapitein kan ook bij een 
woelige zee zijn haven / be-
stemming vinden. Hij kent zijn 
emoties en daarmee zijn 
kracht en eigenwaarde.” 

“Dit is lang niet altijd een ge-
makkelijk proces omdat het 
bereiken van cognitieve- en 
emotionele gedragsverande-
ringen nu eenmaal niet van-
zelf gaat. Je moet er wel wat 
voor over hebben en het kost 
soms pijn om te zien wat je 
eigen patronen en belemme-
ringen zijn waar je steeds 
tegen aan loopt. Wanneer dit 
duidelijk is moet er natuurlijk 
ook geoefend worden om het 
oude gedrag te veranderen 
naar nieuw gedrag. “ 

Wat is je persoonlijke drive 
om dit werk te doen? 

―Een bijdrage leveren aan dit 
ontwikkelingsproces bij men-
sen vind ik prachtig om te  
doen. Als coach/counsellor 
stel ik vragen vanuit een 
nieuwsgierige, aandachtige 
houding, zonder oordeel en 
met acceptatie zodat zij zich 
bewuster van hun eigen ge-
dachten en gevoelens worden 
waardoor cliënten beter in 
staat zijn om eigen keuzes te 
maken. Los daarvan zijn de 
voordelen voor de werkgever 
niet onaanzienlijk: denk aan 
het voorkomen van verzuim, 
juiste man/vrouw op de juiste 
plaats, vitalere en gemoti-
veerde werknemers en een 
betere samenwerking omdat 
werknemers inzicht in zichzelf 
hebben gekregen en in hun 
rol binnen het team.‖ 

Redactie: Ad Smets 

De SWITCH van Renate van Bakel 
Samenwerken Aan Mobiliteit 

Hervind je vitaliteit via „bewust eigen wijs‟ 

Coaching Bewust Eigen Wijs 

Praktijkadres: 

Rietveldseweg 29, 4107 LJ Culemborg 

GSM: 06 23577439 

www.coachingbewusteigenwijs.nl  

info@coachingbewusteigenwijs.nl 

http://www.coachingbewusteigenwijs.nl/
mailto:info@coachingbewusteigenwijs.nl
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Samenwerken Aan Mobiliteit 

SAM 

Het lijkt wel een model-
medewerker: een hard-
werkende collega met 
grote loyaliteit naar de 
werkgever en die veel 
meer uren draait dan in 
zijn/haar contract staat. 
Zo op het eerste gezicht 
lijkt daar niets mis mee. 
En juist daar wringt ‗m de 
schoen. Menig werkge-
ver heeft te maken met 
ziekteverzuim als gevolg 
van burn-out. De term 
burn-out valt nogal snel 
en er zijn vele gradaties 
van overspannenheid. Ik 
ga daar nu niet verder op 
in. Feit is wel dat het 
vaak gebeurt bij mede-
werkers waarvan je het 
niet zou verwachten. Niet 
die klager die bij het min-
ste of geringste loopt te 
puffen en te lamenteren 
dat‘ ie het zo druk heeft. 
Nee, juist die medewer-
kers die altijd hart heb-
ben voor  de organisatie, 
zich loyaal opstellen en 
vele uren maken, dus de 
collega‘s met „loyalitijd‟ 

Column: Loyalitijd, nieuw ARBO begrip?  

vallen veelal ten prooi 
aan burn-out. 

In het kader van preven-
tie, maar zeker in het 
kader van de verant-
woord werkgeverschap 
dient iedere manager 
alert te zijn op mogelijke 
s y m p t o m e n 
(slapeloosheid, ver-
m o e i d h e i d ,  s p i e r /
gewrichtsklachten, prik-
kelbaarheid en vergeet-
achtigheid). Wanneer het 
functioneren van juist die 
harde werker minder 
wordt, moet er een bel 
gaan rinkelen. En laten 
we eerlijk zijn: ook de 
hardwerkende loyale me-
dewerker kan bij reorga-
nisaties boventallig wor-
den. En bij hen is de te-
leurstelling des te groter. 
Hun verregaande loyali-
teit zien ze niet beloond. 
―Waar doe ik dit allemaal 
voor?‖ Uiteindelijk zijn de 
werkgever, de werkne-
mer en het gezin achter 
de werknemer er bij ge-

baat dat loyaliteit en werktijd 
binnen de perken blijven.  

Wellicht wordt loyalitijd 
zelfs een nieuw arbo be-
grip… 

Redactie: Sjaak Verweij 

INTERINO Group 

verweij@interino.nl 

www.interino.nl 

Eerder in een artikel werd geopperd dat als je je auto regelmatig een APK keuring vergunt en 
jezelf 4 keer per jaar een mondhygiënische behandeling, dat het dan in de lijn der verwachting 
ligt om regelmatig ook een mobiliteitstest te ondergaan. 

Zelfs banken ondergaan tegenwoordig een stresstest. Beurzen reageerden erg positief op het 
feit dat vele banken deze test goed doorstaan, aldus uitspraken van de Europese toezichthou-
der. Voor wat het waard is natuurlijk. Je weet hoe is vergaan bij onze eigen DNB met aan top 
de veelbekritiseerde Nout Wellink. Geen politieke partij waagt zich eraan om deze topambte-
naar naar huis te sturen en toch spreekt iedereen op afstand dat hij zijn verantwoordelijkheid 
moet nemen. Vele duizenden gewone burgers zijn echter de dupe geworden van ernstig falen 
aan zijn zijde en toch zit hij er nog steeds…. 

Zo zie je de ene dag een sentiment dat het beter met de economie gaat (zo werden er in Ne-
derland 22,3% meer auto‘s verkocht dan in dezelfde periode van 2009 en Duitsland verklaart 
deze week officieel uit de economische crisis te zijn) en dan komt er toch weer zo‘n vervelend 
bericht. Zoals nu met MSD, daarvoor was Schering Plough (SP) eigenaar van onze eigen Or-
ganon. Na het grote verlies van hun eigen politicus Jan Marijnissen en het ineenzakken van z‘n 
partij, gaat er een volgende grote schok door Oss. 2175 van de 4500 banen verdwijnen daar: 
MASSA ONTSLAG. Let wel, het gaat niet alleen om werknemers. Zij vertegenwoordigen gezin-
nen. Hoe kan zoiets nu gebeuren? Wie hield hier eigenlijk toezicht? Of is dit juist het gevolg 
van geen toezicht? Heeft het iets met SP te maken? 

Hier kondigt zich in ieder geval een flinke mobiliteitsklus aan en iemand zei laatst tegen mij dat 
de kans groot is dat deze medewerkers wellicht beter bemiddelbaar zijn dan Nout Wellink. Dat 
daarom de politici hem de hand boven het hoofd houden omdat hij volgend jaar toch met pensi-
oen gaat…. Wie het weet, zal het zeggen! 

Redactie: Ad Smets 
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Voor meer informatie over het mobili-

teitsnetwerk SAM ZON, kijk op onze 

website. Onze Flyer kun je daar 

downloaden. 

Voor meer informatie over dit SAM 

Bulletin, neem contact op met de re-

dactie (sam@yourswitch.mobi). Je 

krijgt dan tevens automatisch de vol-

gende keren het SAM bulletin toege-

stuurd. 

Ook op Linkedin is een netwerkgroep 

SAM opgericht. Als je wilt linken, je 

bent van harte uitgenodigd. Het is 

onze bedoeling dat we via deze links 

sneller informatie over vacatures en 

kandidaten kunnen uitwisselen. Doe 

gerust mee!  

SAM nu ook als netwerkgroep op: 

website SAM  

www.samzon.mobi 

Samenwerken Aan Mobiliteit 

In het Zuiden waart een 

hardnekkig gerucht, dat 

de Mobiliteitsorganisatie 

Zuid (MO) zou worden 

opgeheven. 

Samen met Elies Sevriens 

(regiomanager MO Zuid) 

heb ik vanuit mijn toenmali-

ge rol als Manager Switch 

(mobiliteitsorganisatie o.a. 

van het Ministerie van 

LNV) de MO in het Zuiden 

van Nederland op de regio-

nale mobiliteitskaart trach-

ten te zetten. 

Mijns inziens met succes! 

Het is mij dus heel wat 

waard om de juiste infor-

matie boven (Maas)water 

te krijgen. Ik heb recentelijk 

verhelderende informatie 

gekregen van Margaret de 

Weerdt – Meijer, directeur 

MO. De MO is weliswaar 

een tijdelijke organisatie 

die in beginsel doorgaat tot 

2012 en zij heeft geen aan-

wijzingen dat de MO Zuid 

eerder zou moeten stop-

pen nu het kabinet voortij-

dig is gestruikeld. 

Ook is er absoluut geen 

relatie met de Provincie 

Limburg in die zin dat de 

provincie de activiteiten 

van de MO zou overnemen 

in Limburg. De provincie 

heeft wel het voornemen 

om een eigen transitiecen-

trum in te richten waarbij zij 

streeft naar samenwerking 

met gemeenten en andere 

grote (netwerk)organisaties 

die tevens belang hebben 

bij een vitale regionale ar-

beidsmarkt. 

De MO is namelijk opge-

richt om uitsluitend rijks-

ambtenaren die vanuit het 

Kabinet Balkenende IV 

eruit moeten (12.800 in 

totaal), naar ander werk te 

MO Zuid blijft …. & 

Mobiliteitscentrum Provincie Limburg komt erbij! 

begeleiden. Vandaar dat 

de provincie belang heeft 

bij de oprichting van een 

eigen loopbaancentrum. 

In de eerste 2 jaren is de 

MO succesvol in Zuid ge-

start en maakte gebruik 

van de grote arbeidsmarkt-

kennis van externe partijen 

zoals de Thaeles groep. 

Thans werkt de MO met 

interne adviseurs en er is 

geen reden om aan te ne-

men dat er nu geen suc-

cessen geboekt worden 

waardoor een vervroegd 

opheffen van de organisa-

tie punt van orde zou zijn. 

De MO heeft toegezegd 

om in de najaarseditie van 

het SAM Bulletin nader te  

berichten over de interne 

organisatieontwikkelingen. 

Redactie: Ad Smets 
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Van de Hoofdredactie: 

Het is jammer dat mobiliteit nog steeds pas serieus op de agenda 

komt van bestuurders en/of directeuren als de nood aan de man is. 

Als blijkt dat er gereorganiseerd moet worden en mensen dienen 

uit te stromen. Gemiste kans! 

Eigenlijk geven die beslissers dan een brevet van onvermogen 

over zichzelf af. Zeker als je bedenkt dat wij in Europa alle zeilen 

zouden mogen bijzetten om de nieuwe markten straks überhaupt 

nog te kunnen bijbenen. Europa is qua inrichting van arbeid onbe-

taalbaar aan het worden. Je zou denken dat de besluitmakers 

meer zouden insteken op het vergaren en uitwisselen van kennis 

zodat we op langere termijn ook nog mogen meedoen (zoals ook 

ASML dat doet). Het tegendeel is waar. Jammer want mobiliteit in 

brede zin betekent aandacht voor het adagium dat je vaak in onze 

branche hoort: “juiste mens op de juiste plek op het juiste moment”. 

Echter heb je daarvoor wel geëquipeerde managers nodig die dit 

namens een organisatie kunnen uitdragen en ook willen nastreven. 

Pas als mobiliteit als regulier HRM instrument wordt gezien en lei-

dinggevenden (het management) van hoog tot laag daadwerkelijk 

worden gecontroleerd op hun inspanningen en resultaten op dit 

vlak, zal een onderneming lenig kunnen worden. Meer en meer 

hoor je deze term: lenigheid van een organisatie. Het drukt zelfs 

meer uit dan de cultuurtermen ‗flexibel‘ en ‗vitaal‘. 

Pas als een organisatie lenig is, heeft zij het vermogen om ade-

quaat te anticiperen op veranderende marktomstandigheden. Daar-

voor is wel een beduidend andere cultuur nodig. Je leest hier vaak 

over in combinatie met termen zoals Polycompetente of polyvalen-

te medewerkers en vaak ook gaat het dan over productiegerichte 

organisaties. Het zou goed zijn als deze cultuur allereerst ook goed 

tussen de oren komt van dienstverlenende organisaties waaronder 

zeker alle overheidsorganisaties. Ik denk zelfs dat het bijzonder 

goed is als daarbij de Nederlandse (politieke) staatsstructuur her-

zien wordt en aangepast aan de moderne mondiale maatschappe-

lijke ontwikkelingen. Getuige de actuele problemen bij het formeren 

van een regering (niet alleen in Nederland). Al eerder heb ik opge-

roepen om een stevig competentieprofiel te verbinden aan volks-

vertegenwoordigende functies. Voldoe je niet aan dat basisprofiel, 

dan kun je niet verkozen worden. Met de juiste mensen op de plek 

van volksvertegenwoordiger zou Nederland wellicht een stapje 

vooruit kunnen doen op weg naar een lenige staat Nederland. Ze-

ker als wij ook nog eens kritisch naar de herinrichting, doelstellin-

gen en de taken van onze volkvertegenwoordigende organen, zo-

als de Eerste en Tweede Kamer, hebben gekeken En nogmaals, 

daar hebben we een andere cultuur voor nodig, state of the art pro-

cessen en zeker andere type leidinggevenden. Bovendien een flin-

ke portie durf (lef) om het oude systeem als juk van onze zwaarbe-

laste schouders af te werpen. Staan we daar open voor, willen we 

dat, durven we ons echt vooruit te bewegen? 

Een zomerse 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. 

 

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/

