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DEELNEMEN AAN HET SAM NETWERK (SAMenwerken). 

SAM staat oorspronkelijk voor samenwerken aan mobiliteit, waarmee arbeidsmobiliteit wordt bedoeld. 

Met arbeidsmobiliteit bedoelen we (zij-) in-, door- en uitstroom in de breedste zin des woords. Daarbij 

richten we ons op een lenige regionale arbeidsmarkt, duurzame inzetbaarheid van medewerkers en 

vitaliteitsmanagement. Samen staan we sterker in de regio, vandaar dat ‘samenwerken’ het centrale 

item binnen het SAM Netwerk is.  

Meedoen met het SAM Netwerk houdt in: wie A zegt, zegt ook B! Je komt halen en brengen! 

Deelname aan de netwerkbijeenkomsten is zeker wel vrijwillig, echter wij vertrouwen erop dat het niet 

vrijblijvend is. De contactpersoon vertegenwoordigt de gehele werkgever en daarom vragen wij altijd 

of de werkgever wil aansluiten op basis van een breed gedragen besluit van de organisatie, in 

samenspraak met bijvoorbeeld de directie / management al dan niet zelfs in samenspraak met de OR. 

De werkgever draagt zorg dat de juiste functionaris bij de bijeenkomsten aanwezig is. 

 

Contactpersoon: wij vinden het prettig om de relatie op te bouwen rondom meer dan 1 

contactpersoon per werkgever. De meeste aangesloten werkgevers hebben 2 of zelfs 3 

contactpersonen die om toerbeurt de netwerkbijeenkomsten bezoeken. Zo is het als werkgever 

mogelijk om altijd vertegenwoordigd te zijn op de netwerkbijeenkomsten per jaar. En je bouwt er als 

werkgever meerdere onderlinge relaties door op. Dat werkt in de praktijk sneller en beter en tevens 

waarborgt dit de continuïteit van het netwerken. Voor een werkgever betekent dit een geborgde 

investering. 

Kennisdeling: de contactpersonen van de deelnemende werkgevers delen onderling kennis 

(deskundigheid en ervaringen). Via de kenniskaart1 op de website geven de contactpersonen aan in 

welke andere netwerken ze zitten dan wel bij welke andere werkgevers / organisaties zij een deur 

kunnen openen voor vertegenwoordigers van de deelnemende werkgevers en diens 

mobiliteitskandidaten. Door aan te geven op welk vlak hun expertise ligt, geven zij aan voor welke 

problemen men bij elkaar terecht kan. Wij willen ervaringen en competenties voor elkaar openstellen. 

Die kenniskaart wordt per vertegenwoordiger op de website geplaatst. Op die wijze maakt een 

vertegenwoordiger het voor anderen mogelijk om een collegiaal beroep te doen. Al die contacten 

versterken de onderlinge banden. Een goede relatie is een voedingsbodem voor nieuwe 

mogelijkheden! 

Website: informatie op onze website www.samzon.mobi   

• via een klik op de foto van de vertegenwoordiger van een deelnemende werkgever kan men 

doorklikken naar de kenniskaart van deze professional. Is er geen foto, dan hebben wij de 

kenniskaart van de contactpersoon niet gekregen. Voor ons als organisatie is het erg 

belangrijk om de juiste gegevens te verkrijgen. Het is echter de verantwoordelijkheid van de 

contactpersoon zelf om deze aan ons te verstrekken. 

 
1 In de loop van 2023 vertrouwen wij erop dat alle contactpersonen minstens de link naar hun LinkedIn profiel hebben 

aangemeld. Die link plaatsen wij dan achter de naam op dit deel van onze website. Daarmee kan de kenniskaart komen 
te vervallen. Natuurlijk vertrouwen wij erop dat de contactgegevens op LinkedIn correct zijn. 

http://www.samzon.mobi/
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• Mailverkeer: naast de netwerkbijeenkomsten vindt tussendoor het contact vaak plaats per 

mail2. Mobiliteitskandidaten worden tussen de HP professionals onderling uitgewisseld 

middels CV en een zoekprofiel dat wij hanteren (zie website onder documenten).  

PR & Promotion: deelnemen aan het SAM Netwerk betekent ook bekendheid genereren binnen de 

eigen werkgever van het bestaan van Stichting SAM. Een actief participerende werkgever streeft 

ernaar om minstens één keer per jaar aandacht te vragen via het eigen personeels- of bedrijfsblad 

voor de activiteiten en successen van Stichting SAM. De SAM organisatie wordt in kennis gesteld van 

de contactpersoon van het personeelsblad en kan informatie via dit eigen kanaal bekend mogen 

maken. 

Het SAM Magazine kan ook een platform zijn met landelijke exposure om een deelnemende 

werkgever te profileren (algemeen HR beleid dan wel organisatie ontwikkelingen). In dat geval is het 

mogelijk om tegen een kleine vergoeding te publiceren in het SAM Magazine. 

Doelstelling & Flyer: De doelstelling van Stichting SAM staat omschreven in de SAM flyer. Het gaat 

erom dat we samenwerken, daar waar gewenst en het ook mogelijk is. Vraagstukken op het gebied 

van arbeidsmobiliteit laten zich beter samen in een regio aanpakken. Dat werkt! Met de deelname aan 

de ‘producten’ van Stichting SAM, zoals de SAM netwerkbijeenkomsten, onderschrijft de 

deelnemende werkgever mede deze doelstellingen. De deelnemende werkgever doet (pro)actief mee 

en onderschrijft ook andere regels die de werkgevers onder de ‘vlag’ van Stichting SAM leden 

gezamenlijk afspreken, zoals o.a. de “Richtlijn Aanbieden Mobiliteitskandidaat”. 

Verdere toezeggingen vanuit een deelnemende werkgever: De deelnemende werkgever draagt 

om toerbeurt zorg voor een netwerkbijeenkomst, inclusief een afsluitende netwerklunch. Voor een 

nieuwe werkgever is het natuurlijk een uitstekende kans om zich voor te stellen en de andere 

werkgevers in kennis te stellen van de stand van zaken: wat staat er te gebeuren en welke 

ontwikkelingen vinden er plaats? Daarom vragen wij de nieuwe werkgevers om zo snel mogelijk één 

van de netwerkbijeenkomsten te verzorgen, dan kan er snel interactief gespard worden 

De deelnemende werkgever levert jaarlijks informatie en kopij voor het SAM Magazine met betrekking 

tot de onderwerpen die verband houden met loopbaan en mobiliteit. Hier staat kennisoverdracht ergo 

de inhoud voorop.  

Wat betreft de financiële donatie van een deelnemende werkgever: de kosten om te mogen 

deelnemen aan de 5 SAM netbijeenkomsten (fysiek dan wel virtueel) bedragen in beginsel € 803,-3 

per jaar (werkgevers met meer dan 1.000 medewerkers betalen het dubbele4) en worden door of 

namens Stichting SAM in rekening gebracht. Er is geen BTW verschuldigd. Stichting SAM mag dit 

tarief jaarlijks, zonder voorafgaande vermelding, verhogen met maximaal 5%. Indien de 

omstandigheden daartoe aanleiding geven, mag Stichting SAM het tarief verhogen met 10%. Deze 

financiële bijdrage moet gezien worden als een donatie aan de Stichting SAM waarmee het voor deze 

stichting mogelijk wordt om aan de doelstellingen te kunnen voldoen. In dat kader is het begrijpelijk 

dat, indien Stichting SAM per 1 november van enig jaar geen bericht heeft ontvangen dat de 

werkgever in het jaar erop volgend niet meer wenst deel te nemen aan het SAM Netwerk, er onverkort 

sprake is van een contractuele betalingsverplichting van de werkgever jegens Stichting SAM, 

aangezien Stichting SAM per 1 november het beleid voor het komende jaar vaststelt en erop moet 

kunnen vertrouwen te beschikken over de op die datum toegezegde donaties. Tussentijds kan 

deelname aan het SAM Netwerk opgezegd worden, echter zonder restitutie van een donatie. 

 

 
2 Inclusief berichten via Mailchimp. Met de invoering van het platform www.netwerken4all.nl kunnen berichten ook 
verstuurd worden via dit nieuwe systeem. 
3 donatiebedrag 2023 
4 Met marktorganisaties binnen HRM etc. worden maatwerkafspraken gemaakt 

http://www.netwerken4all.nl/
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Donatieplicht geldt automatisch wanneer een organisatie wordt vertegenwoordigd tijdens een 

netwerkbijeenkomst. Los daarvan behoudt Stichting SAM zich de bevoegdheid voor om 

vertegenwoordigers uit te sluiten van deelname aan de netwerkbijeenkomsten totdat de betaling heeft 

plaatsgevonden. 

Data van bijeenkomsten: de data van de netwerkbijeenkomsten (virtueel dan wel fysiek) staan op de 

website vermeld. 

Huishoudelijke zaken in het kort opgesomd: 

1) Informatie van een deelnemende werkgever:  

a) graag verzoeken wij aan te geven wie de vertegenwoordigers / contactpersonen zijn 

b) de contactpersonen vullen de kenniskaart in voor plaatsing op onze website of levert een hyperlink 

aan van hun LinkedIn profiel 

c) de contactpersonen dragen zorg voor een digitale pasfoto en houden de kenniskaart actueel 

d) naam en gegevens van de verantwoordelijk leidinggevende binnen de organisatie 

f) naam en gegevens van de contactpersoon van de communicatie afdeling 

g) naam, adres en algemeen telefoonnummer en website van de organisatie 

h) link naar de vacatures 

i) toezending per mail van het officiële logo van de organisatie (digitaal) 

Opmerking: de deelnemende werkgever verstrekt ontbrekende gegevens indien vanuit Stichting SAM 

daarom wordt gevraagd en blijft verantwoordelijkheid voor de juistheid daarvan en vrijwaart Stichting 

SAM tegen aanspraken daaruit. 

2) SAM flyer: met daarin de doelstelling van Stichting SAM 

3) Een deelnemende werkgever draagt er zorg voor dat de doelstellingen die vermeld staan in de SAM 

flyer worden uitgedragen (conformeert zich ten behoeve van de samenwerking aan de doelstellingen), 

nodigt potentieel geschikte kandidaten van aangesloten werkgevers uit voor (tijdelijke) functies/klussen. 

Bij afwijzing van een kandidaat draagt de deelnemende werkgever zorg voor een gemotiveerde 

onderbouwing; Onderschrijven van de doelstelling van Stichting SAM betekent ook deelnemen aan 

andere SAM activiteiten / evenementen tenzij een werkgever heeft aangegeven niet hierin te willen 

participeren. Nadat een klus of vacature heeft opengestaan voor interne medewerkers, worden ze eerst 

aangeboden aan het SAM. Een deelnemende werkgever begrijpt de meerwaarde voor Stichting SAM 

om kandidaten van andere deelnemende werkgevers eerst een kans te vergunnen vóór kandidaten van 

werkgevers buiten de SAM ‘vlag’. Een deelnemende werkgever begrijpt dat we samen de echte 

ontwikkelkansen voor mobiliteitskandidaten moeten aangrijpen om een SAM carrousel te 

bewerkstelligen. 

4) Organisatie SAM netwerkbijeenkomst: Een deelnemende werkgever / organisatie is om toerbeurt de 

gastorganisatie voor de netwerkbijeenkomst. De reguliere organisatie rondom een SAM 

netwerkbijeenkomst wordt op dat moment per mail nader aangegeven en persoonlijk besproken.  

5) En last but not least: Een deelnemende werkgever draagt zorg voor tijdige betaling van de factuur voor 

de jaarlijkse bijdrage die door of in opdracht van Stichting SAM wordt verstuurd. Bij te late betaling kan 

Stichting SAM rente van 5% in rekening brengen benevens alle kosten van verhaal, administratiekosten 

en incassokosten. 

Adagium voor werknemers: “Je bent zelf verantwoordelijk voor je carrière” 

Adagium voor werkgevers: “Je bent zelf verantwoordelijk voor je netwerkresultaten” Je moet 

er dus wel wat voor doen! En netwerken is vooral brengen, brengen en nog eens brengen! Het 

halen zal je vergund moeten worden …….. 


