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Het onafhankelijke en 

zelfstandige netwerk Sa-

menwerken Aan Mobiliteit 

(SAM) bestaat nu 4 jaar. 

Net als bij de Olympische 

Spelen, waar de sporters 

gedurende 4 jaar lang 

trainen om uiteindelijk 

een puike prestatie neer 

te zetten, is SAM ge-

groeid tot een samenwer-

kingsverband dat klaar 

staat om te presteren.  

Meer en meer vinden de 

SAM participanten elkaar 

wat betreft advies en hulp 

bij onderwerpen op het ge-

bied van loopbaan & mobili-

teit. SAM staat als netwerk 

ook niet op zich. Het is een 

teamplayer in de gehele 

zuidelijke regio. Er wordt 

samengewerkt met andere 

netwerken zoals LIFT, Net-

werkT, NIVE en het Nijme-

gense Netwerk. En zeker 

niet te vergeten de relatie 

met de netwerken van Puur/

Perspectief. Bovendien 

wordt nu ook gelinkt met de 

netwerken van Transvorm 

(161 zorginstellingen in Bra-

bant). 

Via het SAM Bulletin - met 

bijna 1.000 geadresseerden 

in heel Nederland - vormt 

SAM een substantieel groot 

indirect  netwerk. Bovendien 

hebben we ook nog het digi-

tale netwerk op LinkedIn, 

waar SAM als groep ope-

reert. Deze digitale groep zal 

in 2011 meer en meer een 

rol gaan spelen. Op dit mo-

ment wordt onderzocht op 

welke wijze LinkedIn dit net-

werk kan ondersteunen. 

Vooral zal dat dan gaan om 

vacatures, mobiliteitskandi-

daten en kennisuitwisseling. 

Het is moeilijk om een pres-

tatie van wereldklasse neer 

te zetten als je niet getraind 

hebt. Jammer genoeg komt 

het toch nog geregeld voor 

dat organisaties zich dit niet 

of erg laat realiseren. Zij wil-

len meteen goed scoren. Bij 

de implementatie van krimp-

taakstellingen blijkt dan dat 

er medewerkers uit moeten 

en bemerkt men dan pas dat 

het „probleem‟ niet intern op 

te lossen is. Vele SAM orga-

nisaties daarentegen beste-

den al gedurende 4 jaar tijd 

en energie in het opbouwen 

van goede relaties op het 

gebied van loopbaan & mo-

biliteit. Zij hebben ingezien 

dat er meer kansen liggen 

om in de interacties met an-

dere spelers op de 

(regionale) arbeidsmarkt tot 

creatieve oplossingen te 

komen. Let wel: het gaat niet  
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huidige aandacht al moeten 

uitgaan naar een gezonde 

wisselwerking tussen ge-

stuurde uit- en instroom. 

Waarbij iedere organisatie 

met haar medewerkers zorg 

draagt voor  „state of the art‟ 

medewerkers, interessant 

voor de arbeidsmarkt van 

straks. 

Het SAM netwerk kan bij dit 

alles een goed instrument 

zijn. Dit netwerk heeft inmid-

dels 20 aangesloten organi-

saties en groet tot maximaal 

25. Indien blijkt dat het net-

werk fysiek groter zou moe-

ten worden, dan kan het net-

werkconcept enigszins aan-

gepast worden. Denk dan 

aan concepten zoals LIFT of 

de RBB. Dit zijn andere goe-

de voorbeelden om nader 

samen te werken op het ge-

bied van loopbaan en mobili-

teit. 

Redactie: Ad Smets 

Samenwerken Aan Mobiliteit  

om uitruil van machines, 

maar om het menselijk kapi-

taal. Mensen met families en 

financiële verplichtingen. 

Een organisatie die zich als 

goed werkgever ziet, blijft 

investeren in mensen en ziet 

het als een opdracht om 

mensen waarvoor zijzelf 

geen emplooi meer heeft, 

dusdanig goed uitgerust aan 

te bieden op de arbeids-

markt. Een goed werkgever 

zet niet iemand zo maar aan 

de kant, maar zorgt voor goe-

de relaties waarbinnen ande-

re of betere mogelijkheden 

zijn voor deze medewerker. 

Een verstandig werknemer 

zorgt er zelf voor dat hij aan-

trekkelijk blijft voor de ar-

beidsmarkt en maakt dank-

baar gebruik van de mogelijk-

heden die een goed werkge-

ver hem aanbiedt om elders 

ervaring op te doen, eens in 

de keuken van een ander te 

 

Binnen het SAM netwerk worden vacatures uitgewisseld en 
ook mobiliteitskandidaten. Medewerkers, rijk aan (werk)
ervaringen en met prachtige competentieprofielen. Wij vragen 
ruim aandacht voor deze collega‟s. Heb je binnen je eigen 
organisatie een functie voor hen, neem dan contact op met 
de redactie. Wij sturen je het zoekprofiel en CV toe: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
(Functiebenaming / woonplaats kandidaat)  

 

 Ambitieuze Managementassistente (Tilburg) 

 Communicatief sterke Projectleider (Munster-geleen) 

 Medewerker DIV (Amsterdam) 

 Medewerker DIV (Eindhoven) 

 Loyale & spontane P&O adviseur (Roermond) 

 Gemotiveerde werkcoach / P&O adviseur (Oss) 

 Betrokken P&O adviseur (Oisterwijk) 

 Gemotiveerde en ondernemende P&O adviseur 
(Helmond) 

 Algemeen Directeur met aandacht voor cultuur organisatie 
(Maastricht) 

 

Aangeboden SAM toppers 

mogen kijken om daarmee 

de kansen te vergroten dat 

hij kan overstappen naar 

een andere organisatie. En 

wederom hebben we dan 

nu weer het uitgangspunt 

genomen van „gestuurde‟ 

mobiliteit, van uitstroom. 

Daar waar wij eigenlijk al 

moeten bezig zijn met ge-

stuurde instroom om over 3 

jaar niet in de problemen te 

komen vanwege een tekort 

aan personeel, zou onze 

vervolg vorige pagina 

SAM 
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Nieuwe rubriek: Benoemingen 

In deze editie hebben wij voor het eerst de rubriek 

„Benoemingen‟ opgenomen. Een belangrijk aspect 

van netwerken is te weten vanuit welke positie je 

met iemand netwerkt. Via het SAM Bulletin krijg je 

nu de mogelijkheid om „wereldkundig‟ te maken 

dat je een andere baan hebt. Je kunt met foto in 

het blad komen te staan en 1000 professionals 

zijn van je carrièremove op de hoogte. Hoe? 

Vraag het formulier per mail aan bij de redactie en 

retourneer dat ingevuld vóór de  eerstvolgende 

kopijdatum. 

Een van de participanten van het SAM netwerk, 

Janine van den Ouweland verwisselt van baan. Zij 

heeft enige jaren in het netwerk geparticipeerd 

vandaar dat wij Janine ruim aan het woord laten 

over haar beweegredenen bij deze carrièrestap. 

Op dit moment wordt het SAM Bulletin gestuurd naar 987 professi-

onals in heel Nederland, los van de verspreidingen van de SAM 

leden binnen de eigen organisatie. De organisatie van de 1000
ste

 

aanmelding wordt beloond met een editorial (met logo en foto) 

over het binnen de organisatie gevoerde beleid op het gebied van 

loopbaanontwikkeling (mobiliteit in de brede zin van het woord). 

Wil jij die kans niet onbenut laten voor je organisatie, geef je 

collega‟s op voor het gratis abonnement op het SAM Bulletin. Laat 

deze prachtige gratis promotiekans niet schieten. Stuur de gege-

vens naar de redactie van het SAM Bulletin. 

een gratis editorial in „t SAM Bulletin, als 1000
ste

 relatie 
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Voor meer informatie over het mobili-

teitsnetwerk SAM, kijk op onze websi-

te. Onze Flyer kun je daar downloa-

den. 

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 
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Samenwerken Aan Mobiliteit 

Het mobiliteitsnetwerk SAM komt 
op onderstaande data bijeen. De 
locatie zal nader in overleg met de 
deelnemers afgestemd worden. 

22 november 

MEER INFO KIJK OP 

www.samzon.mobi 

 

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

Netwerkbijeenkomsten in 2010 

mailto:sam@yourswitch.mobi?subject=hierbij%20geef%20ik%20een%20nieuwe%20abonnee%20door
mailto:sam@yourswitch.mobi?subject=graag%20wil%20ik%20meer%20informatie%20over%20het%20SAM%20Bulletin
http://www.samzon.mobi
http://www.samzon.mobi/
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Dieter Mulkens, de „Griek in Nuenen‟ 

SAM 

Na de MTS heeft hij nog 

even als technisch teke-

naar gewerkt maar toen 

moest hij alsnog zijn mili-

taire dienstplicht vervullen. 

Na deze periode was het in 

1993 erg moeilijk om aan 

de bak te komen. Het was 

wel gelukt maar onder-

houd aan verpakkingsma-

chines zag hij niet zitten. 

Hij heeft toen het besluit 

genomen om succesvol te 

solliciteren bij de Lucht-

macht, afdeling vliegtuig-

onderhoud (F16‟s). In die 

periode zag hij in dat als je 

vooruit wilt, je er wel iets 

voor moet doen. Hij maak-

te in de 5 jaar bij Defensie 

optimaal gebruik van oplei-

dingsmogelijkheden om 

zijn kansen nadien te ver-

groten. Iets wat recentelijk 

bij zijn carrièremove we-

derom werd toegepast. 

Defensie was in die perio-

de een samenwerkingsver-

band met de ROC‟s ge-

start, waarbij een F16 op 

school als lesmateriaal 

werd gebruikt. Dieter werd 

gevraagd om de jeugd in 

de praktijktoepassing te 

begeleiden. Daarom startte 

hij ook een lerarenoplei-

ding om beter uitgerust te 

zijn voor deze klus. Helaas 

stopte het project voortij-

dig, maar hij had wel zijn 

propedeuse op zak. 

In die leerzame periode 

kreeg hij in de gaten dat re-

peterend werk niets voor 

hem was. “Ik word gek als ik 

er alleen al aan denk om 

iedere dag hetzelfde te moe-

ten doen. Ik kwam erachter 

door de vele soorten vragen 

die gesteld werden door de 

leerlingen, en ik zag het juist 

als een uitdaging om iedere 

keer een antwoord of een 

oplossing te vinden op dat 

wat onbekend was.” 

Hoe heb je dat dan in we-

ten te passen na je Defen-

sieperiode? 

Omdat ik wel in de techniek 

wilde blijven werken maar de 

uitdaging van het dagelijks 

onbekende wilde behouden, 

leek het mij goed om als 

storingsmonteur aan de slag 

te gaan. Ik vond een pracht 

bedrijf in Helmond, Vlisco 

(wereldleider op gebied van 

stoffen voor Afrikaanse 

markt). Ik kon hier alle as-

pecten toepassen in de uit-

daging om de machinerieën 

te laten draaien. Iedere dag 

nieuwe soort problemen en 

iedere keer weer de uitda-

ging om mijn kennis en erva-

ring toe te passen op het 

moment dat zich een onbe-

kende storing voordeed. Bo-

vendien bood dit bedrijf mij 

de kans om ook andere di-

ploma‟s te halen en mij te 

ontwikkelen. 

Waarom heb je dit bedrijf 

dan verlaten? 

Nou, ik heb er toch ruim 5 

jaar gewerkt, en met plezier. 

Ik ben niet weggegaan om-

dat ik ontevreden was of 

omdat ik het werk niet meer 

zag zitten. Mijn verandering 

was het gevolg van een hele 

andere oorzaak. Mijn vrouw 

had de mogelijkheid om het 

restaurant waar zij in de be-

diening zat, over te nemen. 

Eerst samen met een vriend 

maar toen hij zijn deel aan 

haar verkocht, bleek dat de 

zaak een schuld had van 

anderhalve ton. Helaas door 

goed vertrouwen in vriend-

schap en een hele portie 

onervarenheid in bedrijfsvoe-

ring en zakelijk inzicht, zaten 

wij voor het dilemma om de 

BV te laten ploffen of voort te 

zetten. 

Vanuit ons Geloof en om 

onschuldige relaties niet de 

dupe te laten worden van 

onze eigen goedgelovigheid 

en onwetendheid, hebben wij 

de zaak voortgezet. Dat 

maakte dat ook ik mijn 

steentje moest bijdragen en 

het niet alleen aan mijn 

vrouw kon overlaten. Het 

was een te grote verantwoor-

delijkheid. Ik kon gelukkig 

zelf klussen doen zodat we 

geen dure reparaties hoef-

den te laten uitvoeren. Op 

een gegeven moment werd 

een kok langdurig ziek, een 

dure grap voor MKB bedrij-

ven in Nederland. Ik ben 

toen ook in de keuken bijge-

sprongen. En ik vond dat zo 

leuk werk dat ik serieus met 

mijn vrouw Franca ben gaan 

praten om hierin verder te 

gaan. Maar stel je voor, van 

monteur naar kok! Dat is 

nogal een omschakeling. 

Wat maakte nu dat je deze 

switch daadwerkelijk hebt 

gerealiseerd? 

Het bloed ging kruipen waar 

het niet gaan kon, het werk 

was echt té leuk. Omdat ook 

een tweede kok ziek werd, 

vervolg volgende pagina ► 

Eerst storingsmonteur nu restauranteigenaar / kok 

Samenwerken Aan Mobiliteit 
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Samenwerken Aan Mobiliteit 

werd ik meer en meer ingezet. 

Met de ploegendiensten bij 

Vlisco erbij, vader van een 

klein kind en dan ook behoor-

lijke diensten in de keuken 

draaien, werd het te zwaar. Ik 

werkte soms wel tot 20 uur 

per dag. Natuurlijk was het 

een ongelooflijk groot risico 

om deze puike baan met vast 

salaris te verwisselen voor het 

grote avontuur met giga schul-

den en geen verdere pensi-

oenopbouw. Maar we konden 

niet anders. De tent moest 

blijven draaien en ik had er 

bovendien veel schik in. En ik 

werkte voor het eerst in mijn 

leven voor mezelf. Gaaf om 

eigen baas te zijn. In die tijd 

hebben Franca en ik ook een 

prachtige workshop vanuit 

onze kerk gehad, van een 

Amerikaan. Een pakkende 

uitspraak bleef bij mij hangen: 

“get ready for a change”. Ik 

voelde het tot in mijn poriën 

dat ik klaar was om die veran-

dering aan te durven. Ik had 

er echt vertrouwen in. 

Je doet dit nu al enige jaren, 

heb je er geen spijt van? 

Absoluut niet. In deze laatste 

jaren heb ik vele koksopleidin-

gen gevolgd. Ik ben vanaf mei 

dit jaar zelfs leermeester ge-

worden en mijn keuken is nu 

officieel leerbedrijf. Ik heb de 

noodzakelijke diploma‟s op 

het gebied van de HACCP in 

mijn bezit. Ik zag in dat het 

restaurant op zoveel punten in 

de keuken kon professionali-

seren. Betere apparatuur (iets 

waar ik natuurlijk met mijn 

achtergrond zelf heel wat in 

kan betekenen), maar ook 

inzake werkplannen, recep-

tuur, indeling van de werk-

vloer, werkkaarten voor de 

koks etc. We hebben nu een 

hele mooie en schone keu-

ken. 

Mijn vrouw Franca is een kei 

in de zaak, zij weet een goede 

sfeer te creëren bij de klanten. 

We hebben echt ongelooflijk 

veel vaste klanten. Het eetge-

deelte hebben wij helemaal 

opgeknapt en sfeervoller ge-

maakt. Doordat ik nu in de 

keuken een heel stuk orde 

heb geschept, zijn kwaliteit en 

smaak meer gewaarborgd 

dan voorheen. We hebben 

gekozen voor kwaliteitsleve-

ranciers en de klanten zijn 

behoorlijk tevreden. Wijzelf 

zijn gelukkig omdat we goed 

gevorderd zijn om dit een ge-

zond bedrijf te laten zijn on-

danks de vervelende uit-

gangspositie (en de huidige 

economische omstandighe-

den). We staan nu voor de 

uitdaging om het een mooie 

zaak te laten zijn vanuit eigen 

ideeën en opgedane ervarin-

gen. Dat het ook een echte 

eigen creatie wordt en niet 

een voortzetting van wat er 

altijd al was. 

Graag wil ik de lezer meege-

ven dat als je iets graag wilt 

en je gelooft er ook nog in, 

dan lukt het ook. Dan zie je de 

„beren op de weg‟ als een 

uitdaging. Wij hebben in de 

afgelopen jaren voor erg veel 

problemen gestaan. Het water 

stond tot aan onze lippen. 

Door ons Geloof en met de 

hulp van echte vrienden gaat 

het lukken! Het was ons dit 

avontuur zeker waard. We zijn 

enorm gegroeid. Gun jezelf 

ook deze kans, het verrijkt 

je leven. 

Redactie, Ad Smets 

Vincent van Goghstraat 86 

5671 GZ NUENEN 

Website van de Griek in Nuenen 

vervolg vorige pagina 

http://de-griek-in-nuenen.nl/index.php?page=Welkom
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WerkZekerplan                   succesvol! 
Medio september is LPD 
in Capelle aan de IJssel 
g e s t a r t  m e t  d e 
„Groepsgerichte aanpak 
nieuw werk‟ . Van de 12 
deelnemers heeft 25% 
binnen 1 maand nieuw 
werk gevonden! 

LPD 

Vanuit haar achtergrond 
(ABP en Loyalis) is LPD 
volledig gespecialiseerd in 
overheids- en onderwijs-
organisaties. LPD kent de 
cultuur, de mensen en de 
regels. De naam LPD 
staat voor Loon- en Per-
soneelsdiensten. Inhuur 
(Payrolling) en overname  
(WerkZekerplan) van per-
soneel vormen de kern 
van de dienstverlening. 
Hierbij neemt LPD al het 
regelwerk en risico‟s uit 
handen, want het motto 
van LPD is: „uw werk is 
onze zorg’! Zo probeert 
LPD een bijdrage te leve-
ren aan een goed functio-
nerende overheid en in-
spirerend onderwijs. 

WerkZekerplan 

De uitkeringslasten en re-
integratieplichten voor 
werkloze ex-werknemers 
achtervolgen werkgevers 
in overheid en onderwijs 
vaak nog jaren. Dat komt 
omdat slechts weinig 
werkzoekenden uit over-
heid en onderwijs een 
nieuwe baan durven te 
accepteren. Want als ze 
daarna opnieuw werkloos 
worden, verliezen ze hun 
jarenlange uitkeringsrech-
ten.  

Met het WerkZekerplan 
komen werknemers na 
ontslag in dienst bij LPD 
en worden dus niet werk-
loos. Het basissalaris, dat 
LPD bij de ex-werkgever 
in rekening brengt, is 
even hoog als de uitkering 
bij werkloosheid zou zijn. 
LPD zorgt voor begelei-
ding naar werk: binnen of 

buiten overheid en on-
derwijs, voor kortere of 
langere duur of in projec-
ten. Werken loont. Door 
de inkomsten van deta-
chering worden de lasten 
van de ex-werkgever be-
perkt en de medewerker 
krijgt een aanvulling op 
het salaris. Als de mede-
werker een vaste baan 
vindt, eindigen het dienst-
verband van de medewer-
ker en de financiële ver-
plichtingen van de ex-
werkgever. 

Groepsgerichte aanpak 

nieuw werk 

Met deze aanpak wordt 
ingezet op het fysiek 
(fitness) en mentaal 
(groepsbegeleiding) in 
beweging brengen van 
medewerkers. Het werken 
in een groep zorgt voor 
een stimulans door steun 
en input van de andere 
medewerkers. De actiege-
richtheid van de aanpak 
geeft energie die leidt tot 
succes. De medewerkers 
komen de eerste twee 
maanden drie dagen per 
week bij elkaar. Daarna 
minimaal een keer per 
week. 

De eerste resultaten van 
de groep in Capelle aan 
de IJssel zijn goed. De 
deelnemers ervaren de 
aanpak als waardevol en 
merken dat ze meer ener-
gie krijgen. Naast een 
duidelijke toename van 
activiteiten richting de 
arbeidsmarkt hebben drie 

mensen binnen een 
maand nieuw werk ge-
vonden. Dat belooft veel 
voor het vervolg van 
deze aanpak! 

Belang van Samenwer-

ken Aan Mobiliteit 

Bij deze successen on-

derschrijft LPD het be-

lang van samenwerken. 

In dat kader onderhoudt 

LPD graag contacten 

met het netwerk SAM, 

enerzijds om de kansen 

voor mobiliteitskandida-

ten te vergroten. Ander-

zijds vinden wij het een 

eer om onze kennis van 

de arbeidsmarkt met de 

participanten van het 

SAM netwerk uit te wis-

selen. 

Wilt u meer weten over 
LPD, het WerkZekerplan 
en de groepsgerichte 
aanpak nieuw werk? 

Neem gerust contact  
met ons op! 

LPD 

Postbus 4837 

6401 JM Heerlen 

T: 088-0088999 

E: info@lpd.nl 

I:  www.lpd.nl  

LPD 

Samenwerken Aan Mobiliteit 

mailto:info@lpd.nl?subject=N.a.v.%20het%20SAM%20Bulletin%20willen%20wij%20nader%20contact
http://www.lpd.nl/
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Op 15 maart jl is de online 
Vrijwandelzone van start 
gegaan. Deze online com-
munity is een initiatief van 
de Rijksbrede Benchmark 
Groep (RBB). Het is een 
plek waar medewerkers 
collega‟s uit andere orga-
nisaties kunnen ontmoe-
ten en waar kennis en er-
varingen gedeeld kunnen 
worden. Om de Vrijwan-
delzone een succes te ma-
ken, heeft SVB een Road-
show ontwikkeld die langs 
alle SVB vestigingen in het 
land trok, om zo de  net-
werkportal bij de mede-
werkers te promoten en de 
employabiliteit van de ei-

gen mede-
w e r k e r s 
verder te 
vergroten.  
De SVB is 

de eerste organisatie die 
daadwerkelijk met de Vrij-
wandelzone van start is 

gegaan. 

Voor de SVB is het van 
groot belang te  beschikken 
over medewerkers die breed 
inzetbaar zijn en die kunnen 
inspelen op nieuwe ontwik-
kelingen.  De employable 
werknemer is per definitie 
een zelfstandigere werkne-
mer die zelf verantwoordelijk 
is voor zijn ontwikkeling, 
competenties en vaardighe-
den. Binnen de SVB is er 
een (grote) groep medewer-
kers die niet actief met hun 
inzetbaarheid bezig is. De 
Vrijwandelzone is erin ge-
slaagd ook deze medewer-
kers meer in beweging te 
krijgen.  

Via de Roadshow konden 
medewerkers  kennismaken 
met de RBB groep als zake-
lijk netwerk. Medewerkers 
ervaren door de (digitale) 
Vrijwandelzone hoe eenvou-
dig en veilig het is om 
(digitaal) te buurten bij een 
ander bedrijf. Ze ontdekten 
de mogelijkheid om via de 
portal kennis uit te wisselen, 
contacten te leggen en te 
netwerken. 

Om te zorgen dat het be-
zoek aan het paviljoen goed 

SVB, De Vrijwandelzone 

verliep en dat alle vragen 
adequaat werden beant-
woord, werd voor de bege-
leiding gebruik gemaakt van 
een pool van 60 ambassa-
deurs, medewerkers van de 
SVB die de Vrijwandelzone 
een warm hart toedragen.  

Selma Uysal-Balci is één 
van die ambassadeurs. 
“Toen ik werd uitgenodigd 
om eens over de Vrijwandel-
zone te praten  wist ik niet 
wat ik me hierbij moest voor-
stellen. Want een Vrijwan-
delzone, tja, wat kan dat 
toch zijn?” aldus Selma, 
maar al gauw, zo laat zij 
weten, ging ze overstag.  

Om als ambassadeur te we-
ten wat de bezoekers zou-
den ervaren, ging zij ook zelf 
de Vrijwandelzone in. “Ik 
werd in een luie stoel gezet 
en onder de opzwepende 
muziek van Fat Boy Slim, 
Right here right now werd 
een beeld van de toekomst 
geschetst. De boodschap 
om in beweging te komen 
werd mij in één klap duide-
lijk”.  Zij doorliep de kamers 
van het paviljoen , deed de 
test, keek in de spiegel, 
speelde het verbindingsspel 
en dacht na over zichzelf.    

“De ontvangst in het laatste 
gedeelte van de tent was het 
leukste. Je zag mensen in 
de kamer ervoor zoeken 
naar wat hen dit keer te 
wachten stond en in één 
keer werden ze verrast met 
applaus en een glaasje bub-
bels”.  

Selma laat desgevraagd 
weten de roadshow  een 
geweldige ervaring te vin-

den!  Een hele creatieve 
manier om medewerkers 
over onze nieuwe portal, de 
Vrijwandelzone, te informe-
ren, zo vertelt ze enthousi-
ast. “ Je zag collega‟s met 
een vragende, soms kriti-
sche blik naar de tent komen 
en opgewekt weggaan. Zelfs 
die collega‟s, die alleen kwa-
men omdat ze nieuwsgierig 
waren, kwamen vol enthou-
siasme uit de tent”.  

Klinkende resultaten!  

1.800 van de 3300 SVB 
medewerkers hebben het 
paviljoen bezocht. 

900 medewerkers hebben 
zich meteen geregistreerd. 

250 medewerkers zijn nu 
inmiddels actief op de por-
tal. 

8 andere organisaties van 
de RBB-Groep zijn actief 
met de Vrijwandelzone ge-
start binnen de eigen orga-
nisatie om medewerkers 
bewust te maken van de 
noodzaak aandacht te heb-
ben voor hun employability. 

Iedere dag wordt de portal 
verder uitgebouwd.  
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Pagina 8 

 

Als je zelf al jaren lang wijs-
heden predikt over het nut 
van gestuurde mobiliteit bin-
nen een organisatie, is het 
goed om zelf ook in bewe-
ging te zijn en de horizon te 
verbreden. Ik heb bewust 
gekozen voor een snuffelsta-
ge bij P&O Services. Een 
organisatie die vele (poli-
tieke) bestuurders begeleidt 
naar ander werk. Bovendien 
een organisatie die vele top-
pers een basis biedt om hun 
expertise in te zetten voor 
anderen. Tijdens de opening 
van hun pand te Maastricht 
heb ik kennis gemaakt met 
voormalig burgemeester van 
de gemeente Wieringen, Titia 
Lont. 
 
Vanaf het eerste gesprek was 
het mij duidelijk dat Titia ook 
als jobsearcher een netwerker 
pur sang is. Op LinkedIn staat 
ze met meer dan 500 relaties. 
Ze doet aan onderzoek, publi-
ceert, schreef een boek en is 
moeder van twee zoons. Re-
den te meer om deze spontane 
duizendpoot te vragen naar 
haar carrièremove en de 
switch die zij daarin is tegen-
gekomen. 

Titia, hoe word je nou Burge-
meester op zo‟n jonge leef-
tijd? 

Tja, het was eigenlijk een logi-
sche stap in mijn carrière. Ik 
ben 7 jaar gemeenteraadslid in 
Den Haag geweest en werd 
nadien gevraagd voor deze 
functie. Met het voeren van 
een paar gesprekken onder 
andere met de toenmalige 
Commissaris van de Koningin 
en de vertrouwenscommissie, 
was al snel duidelijk dat er een 
eenduidige voordracht zou 
komen. Het leek mij een ge-
weldige kans om mijn kwalitei-
ten voor de maatschappij in te 
zetten. Ik ben doortastend en 
ik word gekenmerkt door veel 
bestuurlijke ervaring en een no
-nonsense aanpak. Ik had er 
echt zin in. Ik werd dan ook 
naar tevredenheid in 2005 tot 
burgemeester benoemd. 

Okay, maar niet ieder raads-
lid of wethouder zal door-
groeien tot burgemeester. 
Blijkbaar heb jij je weten te 
onderscheiden van anderen, 
want jij hebt die kans wel 
gekregen? 

Blijkbaar wel. Ik heb actief als 
raadslid binnen Den Haag ge-
participeerd. In die periode heb 
ik mijn twee kinderen gekre-
gen. De combinatie raadswerk 
en moederschap was niet sim-
pel, want vanuit de gemeente-
raad was er niets ten aanzien 

SAM 

Titia Lont 
van 

burgemeester 

tot 

geluksmakelaar 

van kinderopvang geregeld. Ik 
heb mij, samen met andere 
vrouwen in de raad, hard ge-
maakt voor een regeling zodat 
het toch mogelijk was om als 
volksvertegenwoordiger in de 
raad te participeren. Net als 
met andere onderwerpen vind 
ik het fijn om nieuwe invals-
hoeken te creëren om een 
probleem op te lossen of een 
onderwerp „anders‟ te benade-
ren. Op deze wijze kun je van-
uit enthousiasme samen met 
anderen inspirerend tot prach-
tige daden komen. 

Heb je altijd al zo‟n hoge be-

stuursfunctie geambieerd? 

Ik wilde eigenlijk het onderwijs 
in, vandaar dat ik de Pedagogi-
sche Academie heb gevolgd. 
Maar in de tijd dat ik afstudeer-
de was er helaas geen baan 
als onderwijzeres te vinden. Ik 
ben daarom gaan doorstude-
ren, Onderwijskunde aan de 
Universiteit te Utrecht. Na af-
ronding kreeg ik een baan bij 
de jongerenorganisatie van het 
CDA en werd ik inhoudelijk 
medewerker bij toenmalig Ka-
merlid Ank Bijleveld. In deze 
functie bij het CJDA was ik 
werkzaak op het snijvlak tus-
sen politiek en onderwijskun-
de. Daarna werd ik projectma-
nager bij het Instituut voor Pu-

vervolg volgende pagina ► 

Samenwerken Aan Mobiliteit 
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bliek & Politiek. En met die 
ervaring kwam van het een 
het andere en stond ik op 
de lijst voor de gemeente-
raad in Den Haag. Ik kan in 
die zin niet zeggen dat ik 
destijds al de „wil‟ had om 
een hoge ambtelijke be-
stuursfunctie te verkrijgen. 
Het is zo gegroeid! 

In 2007 heb je de over-
stap naar een andere le-
vensinvulling gevonden. 
Wat maakte dat je de 
switch hebt gemaakt? 
Wat was de drive om iets 
anders te gaan doen, als 
je een baan hebt waar 
velen van dromen? 

Weet je, vele politici stro-
men door naar de functie 
van burgemeester. Toch is 
die functie, bestuurder zijn 
van een gemeente, van 
een substantieel ander kali-
ber dan de functie van poli-
ticus. In mijn rol boorde ik 
een pakket van competen-
ties aan die ik altijd en voor 
alle situaties kon inzetten. 
Dat verliep perfect. Mijn 
recht-door-zee-aanpak en 
no-nonsense, pragmatische 
kijk op zaken om het voor 
de maatschappij en de bur-
ger zo goed mogelijk te 
doen, kwam in deze setting 
niet volledig tot zijn recht. Ik 
streefde om vanuit samen-
werkende energie iets posi-
tiefs te bereiken. Ik werd 
als bestuurder omringd met 
negatieve energie en key-
players die helemaal niet 
uitwaren op het beste voor 
het algemeen belang (dus 
voor ons allen. Dat maakte 
dat ik vooral andere com-
petenties uit mijn pakket 
moest aanspreken die mij 
meer energie kostten dan 
goed voor mij was. Ik heb 
uiteindelijk gekozen om een 
andere weg in te slaan en 
mijn talenten en netwerk 
anders te benutten. 

Dit inzicht dat het goed 
was om toch te verande-
ren van koers kwam dus 

op het juiste moment? 

Ja, eigenlijk wel. Soms 
moet je tot dat gaatje en 
dan zie je in dat er geen 
andere weg meer is dan de 
kant van verandering. Nu, 
na een periode van bezin-
ning en herstel zit ik volle-
dig in mijn energie. Ik heb 
een boek geschreven voor 
nieuwe burgemeesters en 
vorig jaar verscheen het 
tweede boek, voor nieuwe 
wethouders. 

Vanuit P&O Services kan ik 
prachtig alle ervaringen 
en  energie inzetten om 
anderen te helpen. In het 
bijzonder begeleid ik oud-
bestuurders (o.a. wethou-
ders, burgemeesters) op 
weg naar een andere invul-
ling van hun loopbaan. Vele 
politici werken zich, gedu-
rende de tijd dat ze in een 
politiek-bestuurlijke functie 
zitten, werkelijk uit de naad. 
Ze hebben een groot net-
werk en veel vrienden. Ech-
ter, zoals vaak gebeurt, als 
de verkiezingen anders 
uitpakken dan gedacht (en 
we hebben de laatste jaren 
hier veel voorbeelden van 
gehad) zitten vele bestuur-
ders - als een coalitie ge-
vormd is - van de ene op 
de andere dag, zonder 
baan thuis. Ze vallen dan 
echt in een groot en diep 
gat. De telefoon rinkelt niet 
meer, hun zakelijke relaties 

blijken puur en alleen ver-
bonden te zijn aan de func-
tie etc. Ze hebben geen 
ander zakelijk netwerk en 
de laatste jaren hebben ze 
ook vaak geen tijd meer 
gehad om het persoonlijke 
netwerk te onderhouden. 
Ze staan helemaal alleen 
en de leegte is vreselijk 
groot, ze voelen zich soms 
een nobody. Het vergt lef 
en doorzettingsvermogen 
om uit zo‟n dal te kruipen. 
Ik vind het een voorrecht 
om als ervaringsdeskundi-
ge andere ex-bestuurders 
in deze situaties een hel-
pende hand te mogen bie-
den. Al mijn talenten kan ik 
nu aanwenden. Ik ben hele-
maal senang en gelukkig. 

Weet je, Ad, ik zie mij nu 
eigenlijk als een soort 
geluksmakelaar voor be-

stuurlijk Nederland."  

Redactie, Ad Smets 

SAM 

vervolg vorige pagina 
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De betekenissen van 

netwerken uitgelegd: 

Netwerken heeft bij Rijks-
waterstaat twee beteke-
nissen. Een heeft te ma-
ken met het verbinden van 
de verkeers- en vaarwe-
gen zodat de verkeers- en 
vervoersstromen in Ne-
derland en naar het ach-
terland vloeiend en veilig 
kunnen blijven verlopen. 
Dit is een primaire taak 
van Rijkswaterstaat. Ne-
derland is in belangrijke 
mate een doorvoer- en 
exportland en een goede 
en veilige infrastructuur is 
van economisch levens-
belang. 

Een andere betekenis van 
netwerken voor Rijkswa-
terstaat heeft te maken 
met het verbinden van 
organisaties en mensen in 
het kader van arbeidsmo-
biliteit. In deze betekenis 
heeft netwerken de functie 
van het bevorderen van 
de in- door-  en uitstroom 
van medewerkers. De 
gemeenschappelijke noe-
mer bij deze twee beteke-
nissen is  “verbinden”. 
Aangezien mij is gevraagd 
om over mobiliteit te 
schrijven, wil ik het verder 
hebben over het belang 
van netwerken als verbin-
dingsfunctie voor arbeids-
mobiliteit bij Rijkswater-
staat. 

Welke ontwikkelingen 
spelen onder andere bij 

Rijkswaterstaat? 

Net als bij alle andere or-
ganisaties is Rijkswater-
staat onderhevig aan effi-
ciëncy- en effectiviteitssla-
gen, taakstellingen en 
reorganisaties. Op dit mo-
ment speelt er een taak-
stelling in de reductie van 

Rijkswaterstaat 
overheadtaken die onge-
veer 200 FTE‟s besparing 
moet opleveren waarmee 
300 medewerkers ge-
moeid zijn. Deze efficien-
cyslag is gericht op ICT, 
Communicatie, HRM, In-
koop, Bedrijfsvoeringsad-
ministratie en Projecton-
dersteuning. Het betreft 
hier vooral functies in uit-
voeringstaken vanaf scha-
len 9 en lager. 

Daarnaast hebben de me-
dewerkers van de financi-
ële administratie met in-
gang van 15 oktober 2010 
de status van fase 3 ge-
kregen, zulks op basis van 
een reorganisatie die al 
eerder heeft plaatsgevon-
den bij het facilitair bedrijf 
van Rijkswaterstaat.   

Naast de taakstelling van 
5% wordt rekening gehou-
den met extra taakstelling 
vanwege kabinetsbeslui-
ten, die kan variëren van 6 
tot 20%. 

Wat betekenen deze ont-
wikkelingen nu voor de 
mobiliteit bij Rijkswater-

staat? 

De toename van de ge-
stuurde mobiliteit binnen 
Rijkswaterstaat is geste-
gen en zal verder stijgen. 
Voor medewerkers in de 
lagere schalen zal er een 
noodzaak zijn om een 
andere functie te vinden. 

Ook de toename van de 
vrijwillige mobiliteit is ge-
stegen. In de functione-
ringsgesprekken is loop-
baan één van de onder-
werpen die besproken 
worden. De medewerkers 
worden meer aangezet 
om hun eigen verantwoor-
delijkheid te nemen voor 
hun loopbaan. 

Rijkswaterstaat heeft nog 
steeds mensen nodig. 
Alleen de  personeelsbe-
hoefte richt zich nu meer 

en meer op gekwalificeerd 
hoog opgeleide personen. Op 
technisch en gespecialiseerd 
gebied en op ervaren project-
managers/leiders. 

Waarom is netwerken voor 
Rijkswaterstaat zo belang-

rijk? 

De knelpunten binnen de 
interne arbeidsmarkt bij Rijks-
waterstaat kunnen nooit uit-
sluitend intern opgelost wor-
den. Het is niet anders dan 
dat de mogelijkheden voor 
medewerkers ook via de ex-
terne arbeidsmarkt (buiten 
RWS) gezocht moeten wor-
den.   

Daarnaast zal de behoefte 
aan hoog gekwalificeerd 
technische medewerkers en 
ervaren projectleiders ook via 
de externe werving afgedekt 
moeten worden. Niet alle 
hoogwaardige kennis en er-
varing hebben we in huis. De 
oplossingen zullen daarom 
ook door middel van intensie-
ve samenwerking met andere 
organisaties moeten plaats-
vinden. 

Netwerken is zo belangrijk 
omdat de ervaring uitwijst dat 
65% tot 70% van de vacatu-
res niet via de formele wer-
vingskanalen worden vervuld, 
maar via het informele circuit. 
Via netwerken heeft Rijkswa-
terstaat een groot deel van 
de fase 3 kandidaten uit een 
reorganisatie van het facilitair 
bedrijf kunnen plaatsen (37 
mensen).  

Een ander voordeel van net-
werken is dat via deze weg 
de niches op de arbeidsmarkt 
ontdekt worden. De kunst is 
om niet in de zelfde vijvers te 
gaan vissen. Een bijkomend 
voordeel van netwerken is 
dat deze tevens benut kan 
worden als benchmarking. Dit 
betekent dat we van elkaar 
kunnen leren en de best 
practices kunnen toepassen 
in ons werk en onze organi-
satie.  

SAM participant 

ons 

netwerken 

belang 

bij 

vervolg volgende pagina ► Samenwerken Aan Mobiliteit 
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Ervaring opdoen bij een 

andere organisatie! 

Dit is één van de doelstel-
lingen van het mobiliteits-
netwerk SAM:  het regelen 
van snuffelstages etc.  

Zo heeft de Corporate 
Dienst van Rijkswaterstaat 
vorig jaar haar medewer-
kers in het kader van ben-
chmarking de mogelijk-
heid geboden om in de 
keuken van 20 gerenom-
meerde bedrijven te kij-
ken. Ik heb zelf een dag 
kunnen benchmarken bij 
Beerenschot.   

Netwerken vereist wel 

tijd en energie 

Het is met name een lan-
ge termijninvestering en 

levert niet altijd concreet 
resultaat op. 

Het is niet anders dat als 
je netwerken serieus 
neemt hiervoor de tijd 
neemt en als prioriteit in je 
vele acties laat gelden. De 
neiging is bij mij om in het 
gedrang van de dag ande-
re prioriteiten te stellen.  

De arbeidsmarkt zal zich 
turbulent blijven ontwikke-
len. Aandacht voor het 
netwerken is daarom voor 
Rijkswaterstaat een seri-
euze aangelegenheid. 

Ik heb me in elk geval 
voorgenomen nog meer 
dan voorheen hieraan 
aandacht te besteden.  

 

vervolg vorige  pagina 

Redactie: Frits Hiert 

Mobiliteitsadviseur Corpo-
rate Dienst Rijkswater-
staat Ministerie van Infra-
structuur en Milieu  

Samenwerken Aan Mobiliteit 

Het LIFT netwerk bestaat op 4 november pre-

cies 15 jaar. De aangesloten leden gaan dat 

groots vieren in het Gaiapark te Kerkrade tij-

dens de Algemene Ledenvergadering. 15 jaar 

netwerken, kennisdelen en inspireren, en LIFT 

is nog steeds springlevend en ambitieus, dank-

zij de leden (inmiddels al 65 organisaties). Er is 

een inspirerend programma samengesteld. Jo-

seph Kessels, hoogleraar en oprichter van The 

Learning Company zal de leden deelgenoot 

maken van de laatste wetenschappelijke inzich-

ten op het gebied van netwerken en kennispro-

ductiviteit. Nog veel meer staat op het program-

ma en natuurlijk wordt de vergadering afgeslo-

ten met een feestelijke netwerkborrel. 

De laatste NIVE netwerkbijeenkomst in het 

zuiden vond plaats bij Organon te Oss 

(thans MSD). Tijdens die vergadering is be-

kend gemaakt dat het SAM netwerk lid is 

geworden van het NIVE Netwerk. Dit om de 

onderlinge relatie tussen de leden van beide 

netwerken te vergroten. Kennis van het ene 

netwerk kan uitgewisseld worden met het 

andere. Overigens heeft de directeur HRM 

van MSD (Merck Sharp & Dohme) aangege-

ven dat zij in 2011 zal meewerken om een 

editorial in het SAM Bulletin te plaatsen. Dan 

worden we uit eerste hand nader geïnfor-

meerd over de ontwikkelingen inzake de 

reorganisaties. 

Nieuws over LIFT  Nieuws uit het NIVE netwerk 

 

Berichten van en over andere netwerken 
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In een eerdere editie van 
het SAM Bulletin stond een 
artikel over het nieuwe 
loopbaancentrum van de 
Politie Brabant Zuid-Oost. 
Die editorial verhaalde over 
de vliegende start die ons 
loopbaancentrum in het 
voorjaar van 2009 heeft 
gemaakt. Graag willen wij 
nu als participant van het 
netwerk Samenwerken Aan 
Mobiliteit graag van de ge-
legenheid gebruik maken 
om de resultaten uit het 
klanttevredenheidsonder-
zoek bekend te maken. Een 
jaar na onze start! 

Enkele cijfers, resulta-
ten: 

Inmiddels hebben ruim 320 
medewerkers contact gehad 
met het centrum voor ad-
vies omtrent hun loopbaan. 
Zij kregen advies over zijn/
haar ontwikkelingsvraag of 
zijn in een langdurig traject 
begeleid in hun loopbaan. 

Tientallen medewerkers zijn 
inmiddels voor korte of lan-
gere tijd gedetacheerd of 
hebben gekozen voor een 
loopbaan buiten de Politie. 

Het team is tevreden over 

de inrichting van het loop-
baancentrum en de behaal-
de resultaten. De korpslei-
ding is tevreden over de 
behaalde financiële resulta-
ten.  

Maar hoe tevreden zijn 
de klanten, dus de me-
dewerkers van het 
korps, over het loop-
baancentrum?  

Daarom heeft Charo Frenc-
ken in kader van haar oplei-
ding HBO Office manage-
ment afgelopen voorjaar 
een klanttevredenheidson-
derzoek gehouden. 

De hoofdvraag van het on-
derzoek luidt: Hoe is het 
gesteld met de tevreden-
heid van de klanten over   
het loopbaancentrum?  

De belangrijkste conclusies 
uit het onderzoek zijn: 

 dat de klantgerichtheid 

een ruime voldoende scoort 
met een rapportcijfer van 
7,6; 

 dat vrijwel alle klanten 

collega's zouden aanraden 
gebruik te maken van het 
loopbaancentrum en zij  dus 

tevreden zijn over de gekre-
gen adviezen en diensten 
m.b.t. hun loopbaan, ont-
wikkeling of sollicitatie; 

 dat het loopbaancen-

trum grotendeels voldoet 
aan het verwachtingspa-
troon van de klanten, maar 
het kan verbeterd worden; 

 dat volgens het meren-

deel van de respondenten 
de contacten met het loop-
baancentrum vertrouwelijk 
moeten blijven, omdat zij 
hun ontwikkelingsvraag 
vaak eerst nog willen toet-
sen bij een loopbaanadvi-
seur voordat zij daarmee 
eventueel naar een leiding-
gevende stappen; 

 dat bekendheid van het 

loopbaancentrum en van 
sommige diensten matig 
scoort; 

Door Charo Frencken zijn 
enkele aanbevelingen ge-
daan die momenteel wor-
den uitgevoerd. Denk aan 
interne PR om meer be-
kendheid te geven aan de 
veelzijdigheid van de dien-
sten van het loopbaancen-
trum. Advies en hulp aan de 
leidinggevenden hoe zij in 
gesprek kunnen gaan en 
blijven over persoonlijke 
ontwikkeling van medewer-
kers en de verwachtingen 
die daarbij horen. 

Tja, en als participant van 
het mobiliteitsnetwerk Sa-
menwerken Aan Mobiliteit, 
SAM, onderschrijven wij het 
belang van goede relaties 
vanuit het netwerk. Dank 
voor de participatie en in-
teracties die wij bij de uit-
voering van onze taken mo-
gen ontvangen. 

Redactie: Politie 

SAM participant: Politie Brabant Zuid-Oost 

Loopbaancentrum scoort een 7,6 

Mariëtte Terpstra Esther Stegeman Robbert Janssen 

Samenwerken Aan Mobiliteit 
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“Ontwikkeling is  

mijn passie” 

 

Dit wordt mijn eerste per-
soonlijke bijdrage aan het 
SAM Bulletin en het is 
ook tevens mijn laatste 
bijdrage in mijn rol van 
Teamleider Loopbaancen-
trum. Vanaf 1 december 
ga ik aan een nieuwe 
baan beginnen die ook 
alles te maken heeft met 
ontwikkeling, niet van 
medewerkers, maar van 
scholen en hun leerlin-
gen. 

 

Ik begon met “mijn passie is 
ontwikkeling”. Ontwikkeling 
is voor mij dé inspiratie die 
zorgt voor optimisme, ver-
trouwen, enthousiasme en 
vooral voor veel energie. 
De laatste jaren is steeds 
duidelijker geworden dat 
mijn talent ligt in het motive-
ren van mensen en hen de 
mogelijkheid geven om zich 
te ontwikkelen en in bewe-
ging te komen.  

 

Tot nu toe is de passie 
vooral gericht op de mede-
werkers van Fontys en op 
mijn eigen team. Vanaf de-
cember gaat het bij Fontys 
Fydes eerstens niet meer 
om de ontwikkeling van 
mijn teamleden. Aangezien 
bij deze onderwijsbegelei-
dingsdienst) de focus ligt op 
de ontwikkeling van de leer-
ling aan de basisschool, zal 
ik zeker gegrepen worden 
door de ontwikkelingsuitda-
gingen die hier kenmerkend 
zijn. 

 

Als je passie „ontwikkeling‟ 
is dan moet deze niet al-
leen gericht zijn op ande-
ren, maar  ook op jezelf: je 
eigen ontwikkeling is zeker 

zo belangrijk. Daarom heb 
ik ervoor gekozen om een 
baan te zoeken die hele-
maal buiten mijn comfortzo-
ne ligt: geen P&O of HRM 
meer. Ik verwacht dat bij 
Fydes mijn behoefte aan 
ontwikkeling en uitdagingen 
voldoende gepr ikkeld 
wordt. Daarnaast kun je 
juist door geen “verstand 
van zaken” te hebben een 
erg waardevolle bijdrage 
leveren door alle “domme” 
vragen te stellen die er te 
stellen zijn.  

 

Vorige week was ik bij een 
optreden van Richard En-
gelfriet en dat ging ook over 
passie. Twee dingen zijn 
me bijgebleven, die ik 
graag met jullie wil delen: 

 je moet risico durven 

nemen om een blauwtje 
te kunnen lopen 

 eerst schieten en dan 

pas roepen 

 

Graag geef ik het voor-
beeld: Een vader vertelde  
over zijn 6-jarige zoontje 
Luuk die keeper is bij de 
plaatselijke voetbalclub. Het 
jonge ventje speelde in het 
laagste elftal en had de 
gewoonte eerst hard te 
schreeuwen naar wie hij de 
bal ging schoppen: „Let op 
Tom, daar komt de bal 
aan!‟ Maar vervolgens ging 
het schot natuurlijk hope-
loos de andere kant op en 
kreeg Luuk een kwade blik 
van Tom en de rest van het 
elftal. Gelukkig had zijn va-
der een gouden tip aan zijn 
zoon: „Wat je nu doet, is 
eerst roepen en daarna 
schiet je. Draai dat eens 
om: je moet eerst schieten, 
en dan pas roepen!‟ En 
aldus geschiedde. Luuk gaf 
de bal een enorme schop, 

SAM participant: de ontwikkeling van 

Janine van den Ouweland 

keek waar de bal naartoe 
ging, en schreeuwde hard: 
„Let op Wouter, de bal komt 
naar je toe!‟ En Wouter 
neemt de bal moeiteloos 
aan en scoort aan de ande-
re kant. Luuk staat tegen-
woordig iedere zaterdag te 
keepen in het hoogste elf-
tal) 

 

Ik ga dus een risico aan, 
maar vertel niet van te vo-
ren wat er gaat gebeuren. 
Pas als er iets gebeurt, is 
zal ik zeggen dat dit ook de 
bedoeling was. 

 

Iedereen een vriendelijke 
groet toegewenst. En  ja, ik 
blijf zeker ambassadeur 
van het SAM. 

 

Redactie: Janine van den 
Ouweland 
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Nieuwe rubriek: BENOEMINGEN Samenwerken Aan Mobiliteit 
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Samenwerken Aan Mobiliteit 

Op 20 september 2010 was het de eerste keer dat de gemeente Helmond zich pre-
senteerde binnen het netwerk SAM. Zoals het een goed gastvrouw betaamt, was er 
gezorgd voor een centraal gelegen toegankelijke locatie: ‟t Cour in het hart van Hel-

mond. 

Op de dag zelf druppelden de bezoekers binnen, de ruimte werd voller en voller. Niemand 
had afgezegd, er waren nog wat extra geïnteresseerden en dus werd het gezellig knus op 
‟t Cour. Zoals het echte loopbaan- en mobiliteitsdeskundigen betaamt, was men flexibel, 
schoof iedereen een stukje in en kon toch iedereen genieten van de verschillende presen-
taties. 

Helmond presenteerde zich eerst: “Wie zijn wij en wat is onze visie op mobiliteit”.  
Onder de titel „Samenwerken = kansen creëren’, was de toon gezet. Mieske Seegers pre-
senteerde de ambitie van de gemeente Helmond om per 1 januari 2011 een eigen mobili-
teit- en loopbaancentrum te openen. Verder benadrukte ze dat de gemeente Helmond 
samenwerken vooral wil benaderen vanuit het perspectief van kansen creëren voor elkaar 
en de medewerkers. Een levendige discussie brak los, veel ervaringen werden gedeeld en 
goed bedoelde adviezen werden aan de beleidsmakers van Helmond meegegeven. Be-
langrijke tips: communiceer goed en  tijdig en betrek medewerkers in het proces. 

Aansluitend was een interessante presentatie van prof. Dr. Tinka van Vuuren “Met ont-
slag bedreigd”. De gevolgen voor het welzijn, gezondheid en gedrag van werknemers”. 
Uitvoerig kwam aan bod wat het wetenschappelijk onderzoek onder mensen die gecon-
fronteerd werden met het verlies van hun werk, heeft opgeleverd. Een van de belangrijkste 
conclusies was dat de onzekerheid over hun positie schadelijker voor medewerkers is dan 
de duidelijkheid van het ontslag. Dus wees duidelijk en geef mensen helderheid over hun 
positie.  
 
Daarna was er een presentatie van “Zorg van de zaak” door Marion de Hont, algemeen 
directeur Margolin. Deze presentatie was gericht op het bespreken van hun nieuwe con-
cept en het inventariseren van behoeften onder werkgevers. Aan de hand van een aantal 
prikkelende stellingen kwamen de tongen los. Samenvattend: dit nieuwe concept werd 
divers beleefd. Sommigen vonden dat er minder gepamperd zou moeten worden, anderen 
zagen wel kansen en meerwaarde voor extra aandacht voor medewerkers.  
 
Tussendoor en na de presentaties werd er uitgebreid genetwerkt. Er werd kennis gemaakt, 
contact gelegd, kandidaten voorgesteld, visies gedeeld en gewoon bijgepraat. De bijeen-
komst werd afgesloten met een groepsfoto en een lekkere lunch in de mooie bedrijfskanti-
ne van de gemeente Helmond. Het was een geslaagde ochtend.  
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Samenwerken Aan Mobiliteit Column 

Sjaak Verweij:  

Een onderzoek van Ach-
mea/Mercer wijst uit dat bij 
driekwart van de werkge-
vers de arbeidsvoorwaar-
den binnen de organisa-
tie niet aansluiten bij de 
leeftijd van de werkne-
mers. Zelfs een derde is 
ook niet van plan stappen 
in die richting te onderne-
men. 
 
Blijkbaar ontbreekt de ur-
gentie. Pas wanneer orga-
nisaties de pijn gaan voe-
len, komen ze in actie. 
Waarom toch zo laks? Ei-
genlijk zouden we een ma-
nagementteam in een tijd-
machine moeten zetten.  
 
En wat krijgen ze dan te 
zien? Een zwangere colle-
ga op de werkvloer is een 
zeldzaamheid. In plaats 
van kletspraatjes over wel 
of geen borstvoeding of de 
inrichting van de babyka-
mer, gaan de gesprekken 
bij de koffiemachine alleen 
nog maar over de meno/
peno-pauze, kleurspoelin-
gen en de kleinkinderen. 
Sport wordt nog nauwelijks 
zelf beoefend, maar wordt 
bekeken vanaf de kantlijn 
of met de afstandbediening 

in de hand. Een vergade-
ring is moeilijk te plannen 
door de vele parttimers en 
deeltijdpensionarissen. En 
de personeelsuitstapjes? 
Bungyjumpen, riverdraften 
en paintball maken plaats 
voor wandelpuzzeltochten, 
jeu-de-boule en kienavon-
den. 
 
Beste manager, bent u hier 
klaar voor? Is de organisa-
tie, het personeelsbeleid en 
het arbeidsvoorwaardenbe-
leid hier op voorbereid? 
Nee, en waarom niet?  
 
Tijdsgebrek en de perikelen 
rond de huidige reorganisa-
tie mogen geen excuus 
vormen. Het is echt een 
kwestie van prioriteiten 
stellen. Schrap maar een 
paar intervisiesessies over 
het nog te creëren nieuwe 
logo of plan eens een ver-
gadering op de vrijdagmid-
dag die sluipenderwijs uit 
onze zakelijke agenda ver-
dwenen is. Geld mag ook 
geen rol spelen. Beëindig 
maar eens het contract van 
die „externe‟ die eigenlijk al 
2 jaar reguliere werkzaam-
heden uitvoert en huur een 
„externe‟ in voor dit echte 

project, het afstemmen van het 
personeelsbeleid op de daad-
werkelijke (toekomstige) leef-
tijd van de medewerkers. 
 
Of wilt u nog een rondje in de 
tijdmachine? 
 
Redactie: Sjaak Verweij 
 
INTERINO Group 
verweij@interino.nl 
www.interino.nl 

Een tijdmachine voor het Managementteam? 

Het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg is 

met een campagne gestart: de Beroepen-

toer! Voor info op de website, klik hier. 

Deze campagne is met name bedoeld 

om de naamsbekendheid van het 

ziekenhuis te vergroten. 

Tevens willen zij daarmee ook de 

instroom van personeel in de zorg 

laten toenemen. Met deze campagne 

worden mensen in staat gesteld om 

te onderzoeken of voor hen een 

loopbaan / carrière bij het zieken-

huis is weggelegd. Je krijgt op een 

toegankelijke wijze informatie over 

de beroepen. 

Bijzonder goed initiatief. Succes! 

SAM 

Samenwerken Aan Mobiliteit 

Het SAM lid 

St. Elisabeth 

Ziekenhuis 

zoekt jou! 

Ontdek welk 

beroep bij jou 

past………... 

mailto:verweij@interino.nl?subject=N.a.v.%20de%20column%20in%20het%20SAM%20Bulletin%20wil%20ik%20graag%20contact
http://www.interino.nl/
www.interino.nl
http://www.elisabeth.nl/beroepentoer
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UITNODIGING 

discussie 

Samenwerken Aan Mobiliteit 

Van de Hoofdredactie: en na de felicitatie volgt een donderpreek! 
 
De kogel is door de kerk: een nieuwe regering is gevormd en over het regeerakkoord met deze 
keer een voor Nederland nieuw fenomeen - het gedoogakkoord - is geschreven. Het werk kan 
dus beginnen! Ik ben erg benieuwd en zal de stappen voor onze arbeidsmarkt met grote interes-
se en positief kritische attitude blijven volgen. Proficiat aan alle Nederlanders… 
 
Gecharmeerd was ik door het geformuleerde uitgangspunt dat onze huidige regering ook de politieke 
structuur wil gaan veranderen, te weten: minder volksvertegenwoordigers! Lezers van mijn hoofdredac-
tionele stukken en andere publicaties weten dat ik een groot voorstander ben van een aanpassing van 
de staatsstructuur en daarbij tevens een reductie van het aantal volksvertegenwoordigers. Zeker als er 
dan ook een goed doordacht competentieprofiel wordt ontwikkeld voor onze volksvertegenwoordigers. 
Niet voldoen aan dit profiel, betekent dat je niet op de kieslijst kan komen te staan. We maken functie-
beschrijvingen met competentieprofielen voor alle functies binnen organisaties maar voor deze topfunc-
ties, mensen die nota bene ons land leiden, laten we dat achterwege. De mensen die beslissen over 
het als Staat opkopen van een bank en daar 18 miljard van ons belastinggeld voor uitgeven, zitten op 
die functie zonder een echte sollicitatieprocedure op basis van goed doordachte profielen en STARge-
sprekken. Ik ben daarom benieuwd hoe onze nieuwe regering vorm gaat geven aan haar uitgangspunt. 
 
Okay, ik realiseer me dat ook deze regering is samengesteld op basis van onderhandelingen. Onze 
huidige premier zal weliswaar zijn persoonlijk stempel hebben gedrukt op onderdelen. Ik heb hem van 
dichtbij mogen meemaken in de 18 jaar dat ik bestuursposities heb gehad binnen de VVD. Grote waar-
dering voor „onze‟ Mark, absoluut. Toch weet ik niet of hij op basis van een competentieprofiel voor de 
functie van minister en staatssecretaris ook gekeken heeft naar de competentieprofielen van de be-
noemde regeringsleden. Ik durf dat zelfs te betwijfelen. 
 
De aanpak van onze huidige kabinet getuigt in ieder geval van lef en past goed bij wat de eerdere Mi-
nister van BZK (Guusje ter Horst) ook al heeft geformuleerd ten aanzien van de gewenste ambtenaar. 
Dat moet o.a. een netwerker zijn, zakelijk weten te werken en gekenmerkt worden door lef en zich kun-
nen bedienen van goede communicatie eigenschappen. Wat uitdagend om als regering dan op basis 
van deze 2 uitgangspunten een reorganisatie binnen de eigen gelederen te laten plaatsvinden. Maar 
dan wel van laag tot hoog en op basis van gelijke beginselen. 
 
Het is echter alom bekend dat een reorganisatie binnen een ministerie bij lange niet het gewenste ef-
fect sorteert. Mensen die eigenlijk al lang in beweging hadden moeten komen, blijven wederom buiten 
schot vanwege hun lange staat van dienst. De mensen die je als toekomstig potentieel hebt binnenge-
haald moeten er weer uit. Op die wijze creëert de Rijksoverheid voor zichzelf niet een gezonde situatie 
om als vitale en lenige organisatie geboekt te staan. Er zijn dan ook weinig redenen om optimistisch 
tegenover een toekomstige daadkrachtige, flexibele Rijksoverheid te staan die leidend kan zijn in de 
werkelijke wereld met een veelheid van veranderende (economische) aspecten. En dat terwijl de bur-
gers juist een kleine, flexibele en professionele ambtenarij willen. Denk hierbij ook aan de situatie dat 
leidinggevenden vaak lang op een plek zitten en omringd worden door jaknikkers en meelopers. Hoe 
kun je deze ongewenste situatie dan voorkomen? Door lef te tonen op alle niveaus! Het kabinet wil een 
minder grote volksvertegenwoordiging. Als de moderne politicus gaat doen wat hij zou moeten doen, 
en daarbij zich laat leiden tot zijn hoofdtaak, het „controleren‟ van de regering, zullen er waarschijnlijk 
ook minder ambtenaars nodig zijn. Dat is wat ik diverse deskundigen tegenwoordig al hardop hoor 
zeggen. 
 
In tijden van de aankondiging van reorganisaties zie je vaak dat de „volatiele‟ medewerkers al eieren 
voor hun geld kiezen en daadwerkelijk op zoek gaan naar een andere baan. In het laatste half jaar 
constateren wij binnen het SAM netwerk (Samenwerken Aan Mobiliteit) helaas dat deze lefgozers be-
drogen uitkomen. Hebben ze de stap genomen om elders een baan te accepteren, kondigt zich binnen 
die nieuwe organisatie weer een reorganisatie aan waardoor ze alsnog in de WW belanden. En erger-
lijk genoeg is die zó vreselijk uitgehold dat je het je grootste vijand nog niet gunt om daarvan gebruik te 
hoeven maken. Mensen met bijvoorbeeld 33 jaar werkervaring en een leeftijd van 51 jaar komen er met 
2 jaar WW bijzonder bekaaid vanaf. Is het niet een schande dat er vanuit de politiek beweerd wordt dat 
iedereen langer moet doorwerken, als uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat krap 10% van de 50-
plussers nog maar een baan vindt en slechts 5% van de 55-plussers. Mensen van onschatbare waarde 
en met geweldige capaciteiten die aan de kant blijven staan omdat organisaties ze te oud vinden. Men-
sen die na afloop van de WW periode hun kapitaal moeten gaan opeten. Dat is de werkelijkheid en 
daar werkt de overheid aan mee. De organisatie die tot recentelijk haar medewerkers vanaf 55 en 57½ 
liet uitstromen. Denk aan o.a. defensiepersoneel dat dergelijke regelingen nog steeds kent. 
 
Al jaren roep ik dat het goed is om medewerkers met een prachtig basiscompetentieprofiel aan je te 
blijven binden. Zie het als organisatie juist als een maatschappelijke opdracht om mensen te laten 
groeien opdat ze in de toekomst van grotere waarde zijn voor je eigen organisatie, dan wel voor de 
maatschappij. Investeer in de kennis voor Nederland. Juist voor de schaarste in personeel die zich de 
komende jaren gaat aankondigen. Helaas reikt de horizon voor het huidige management echelon niet 
verder. Daarvoor zouden we onze „leiders‟ eerst op training moeten sturen: „hoe word ik een transfor-
mationeel leider?‟ In de hoop dat ze daarvoor het basiscompetentieprofiel bezitten!! 
 
Maar daarover een volgende keer meer. Gelukkig hebben we een enorm professioneel en kundige 
batterij aan ZZP-ers. Graag verwijs ik naar een goed artikel van Esther Raats - Koster, voorzitter Plat-
form Zelfstandige Ondernemers. 
 
Na deze donderpreek wens ik allen die mobiliteit hoog in het vaandel hebben staan veel kracht en wijs-
heid toe. 
 
Een mobiliteitsgroet van Ad Smets 

Samenwerken Aan Mobiliteit 

Skype adres: sam.netwerk 
Twitter: sam_netwerk 
 
GSM: 06 48 13 13 48 
Tel: 040 - 256 60 66 
E-mail: 
sam@YourSwitch.mobi 

Wanneer laten we het 

denken in functieprofie-

len nu eindelijk eens va-

ren? 

En wanneer starten we 

met het samenwerken 

vanuit competentieprofie-

len  gebundeld  in 

„flexpools‟. 

Hoofdredactie 
Mr Ad.H.L.S. Smets 

http://www.businesscompleet.nl/kennisbank/Esther%20Raats-Coster/5290-Opinie-pzo-succes-in-de-hoogste-haagse-kringen.html
http://www.businesscompleet.nl/kennisbank/Esther%20Raats-Coster/5290-Opinie-pzo-succes-in-de-hoogste-haagse-kringen.html
http://www.yourswitch.mobi/

