
Werkgevers die zich aanmelden voor producten die vanuit 

de Stichting SAM worden georganiseerd, onderschrijven het 

belang van intersectorale arbeidsmobiliteit. En leveren met 

een proactieve regionale samenwerking op ‘t gebied van in-, 

door- en uitstroom een positieve bijdrage aan de vitaliteit van 

onze kennisrijke arbeidsmarkt. 

Deze werkgevers bieden (oriënterende) klussen en/of vaca-

tures aan elkaars werknemers aan. Ook door het mogelijk 

maken van netwerkgesprekken wordt een loopbaan-, mobili-

teits- of outplacementkandidaat geholpen terwijl deze werk-

gever een extra kans krijgt om aan een potentiële goede 

werknemer te ‘ruiken’. 

Een werkgever die zich aanmeldt voor producten die vanuit 

de Stichting SAM worden aangeboden, tracht al het mogelij-

ke te doen om aan de doelstelling van de stichting bij te 

dragen. Indien de werkgever kan bijdragen om subsidie te 

verkrijgen waarmee producten ontwikkeld en georganiseerd 

kunnen worden, dan draagt de werkgever de zorg om dit te 

doen. Voor bijeenkomsten die vanuit de stichting worden 

georganiseerd werpt een deelnemende werkgever zich op 

als gastorganisatie. 

Een deelnemende werkgever kan zich met een proactieve 

attitude profileren als goed werkgever die de doelstelling van 

de stichting uitdraagt in het kader van een vitale regionale 

arbeidsmarkt. 

Via het inzichtelijk maken van elkaars organisatieontwikkelin-

gen wordt het daadwerkelijk en succesvol matchen op vaca-

tures vergemakkelijkt. 

De Stichting SAM gelooft in de kracht van samenwerken en 

streeft daarom naar het raderen met andere netwerken en 

werkgevers binnen heel Nederland die arbeidsmobiliteit en 

loopbaanontwikkeling hoog in het vaandel dragen. 
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Het belang van arbeidsmobiliteit! 

Met het in beweging brengen van medewerkers 

is het mogelijk om hun arbeidsmarktwaarde te 

vergroten. Daarmee vergroten ze hun kansen 

binnen de eigen organisatie en op de arbeids-

markt daarbuiten. Arbeidsmobiliteit is dus een 

instrument, niet alleen gericht op het laten uit-

stromen van medewerkers maar zeker wel om 

beweging op maat, afgestemd op persoonlijke 

ontwikkelingsplannen (pop’s), te initiëren. 

Mensen veranderen en kunnen uit hun functie 

groeien terwijl ze in een andere functie zeer wel 

van grote waarde kunnen blijven voor de organi-

satie. Het gaat erom dat ze een helder zicht 

hebben op hun loopbaanmogelijkheden. 

In deze veranderlijke tijd is het daarom goed 

om ‘stil te staan’ bij beweging! 

• Organisaties zullen sneller moeten kunnen 

inspelen op de maatschappelijke en economi-

sche veranderingen. 

• De uitstroom van de naoorlogse babyboomers 

met de verwachte krapte op de arbeidsmarkt. 

Deze krapte zal slechts ten dele kunnen wor-

den opgevangen door jonge instromers. 

• Hoe kan een organisatie ook deze jonge me-

dewerkers boeien, laten bloeien en binden? 

• Duurzame inzetbaarheid / vitaliteitsmanage-

ment zijn invalshoeken om als goed werkge-

ver arbeidsmobiliteit vorm te geven. 

Vitale regionale arbeidsmarkt - SAM Regio-

pool 

Het onderwerp ‘ vraag & aanbod’ van personeel is niet 

langer meer een probleem dat je binnen één sector 

kunt oplossen. Het gaat om de kansen en mogelijkhe-

den voor medewerkers te ontdekken door samenwer-

king en afstemming tussen de verschillende sectoren 

in de regio: breng daarmee vraag en aanbod op de 

lokale arbeidsmarkt bij elkaar. 

Dat kan door een verdergaande samenwerking, bij-

voorbeeld door de vorming van de SAM Regiopool op 

basis van een goede matchsystematiek en op basis 

van collegiale uitgangspunten en afspraken. 

Hoe boeken we een goed resultaat zodat we kun-

nen zeggen: “we doen ‘t samen in de regio”? 

• SAM Netwerk: 5 netwerkbijeenkomsten (fysiek dan 

wel virtiueel) per jaar met onder andere praktijkge-

richte thema’s, (bedrijfs)presentaties of discussies 

gelden de volgende uitgangspunten. 

• SAM Kennisuitwisseling: kennisoverdracht als basis 

voor een goede onderlinge samenwerkingsrelatie. 

Waarom het wiel opnieuw uitvinden als je de eigen 

ervaringen kunt delen? 

• SAM Regiopool: over en weer (tijdelijke) vacatures 

en klussen aan elkaar kenbaar maken en mogelijke 

geschikte kandidaten uit deze pool met voorrang 

behandelen. Dit vereenvoudigt de werving van goed 

personeel voor deelnemende werkgevers aan deze 

SAM Regiopool en werkt kostenbesparend. 

• Werkgevers die aan de SAM Regiopool meedoen, 

openen hun deuren voor elkaars medewerkers 

d.m.v. (snuffel)stages, leerwerkplekken en tijdelijke 

werkplekken. 

• SAMenwerken betekent ook dat deelnemende 

werkgevers het mogelijk maken om binnen hun or-

ganisatie netwerkgesprekken voor elkaars mobili-

teitskandidaten te arrangeren! 

• SAM Workshops 

• Andere (netwerk)bijeenkomsten en evenementen 

zodra er behoefte aan is en werkgevers aangeven 

daaraan actief mee te doen 

SAMenwerken biedt voordelen! En de Stichting 

SAM wil meer en biedt ook meer: 

Een werkgever wordt in de gelegenheid gesteld om 

per item aan te sluiten en actief mee te doen. De 

SAM organisatie tracht de activiteiten zo interactief 

mogelijk te organiseren, de kosten zo laag mogelijk 

te houden en zoveel mogelijk aan te sluiten bij 

trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 

De Stichting SAM heeft de wens aanvullend te kun-

nen opereren aan de wensen van de deelnemende 

werkgevers. Zij zoeken de interactie met de Stich-

ting SAM waarbij gesproken wordt over het strate-

gisch P&O beleid in relatie tot het productportfolio 

van de stichting SAM en in relatie tot de trends op 

de arbeidsmarkt. 

voor meer informatie! 

Mr Ad Smets 
Sjaak Verweij 
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