
Dit is Veluwe Portaal
Een niet-commercieel en onafhankelijk HR- en werk-
geversnetwerk voor en door werkgevers. Stimuleert 
en ondersteunt regionaal de arbeidsmobiliteit en 
duurzame inzetbaarheid van werknemers. Met alle 
ruimte om kennis op HR-gebied te delen. Actief op de 
Noord-Veluwe, Nijkerk en Zeewolde.

Dit betekent Veluwe Portaal
Veluwe Portaal is een netwerk van HR-professionals, 
dat ondersteuning en advies biedt bij HR-vraagstuk-
ken, gericht op arbeidsmobiliteit en duurzame inzet-
baarheid. Leden krijgen inkoopvoordeel bij Portaal 
Professionals en informatie over (regionale) subsidies 
en arbeidsmarktprojecten.

Dit organiseert Veluwe Portaal
Matchtafels, HR-netwerkbijeenkomsten, kennissessies, 
branchepools, (online) ondersteuning, informatie via 
nieuwsbrieven en website. Ook is er een vacature-
website (www.werkinjeregio.nl en stageinjeregio.nl), 
een kandidatenpool en een loopbaanportaal.

Dit levert deelname op
Kostenbesparing bij vacaturevervulling, herplaatsing 
en beëindiging/ontslag. Voordelen zijn er met name 
bij werving & selectie, re-integratie, vervanging, 
verzuim en WGA instroom, omscholing en transitie-
vergoeding. 

Dit is een duidelijke meerwaarde
Contacten met collega HR-deskundigen en profes-
sionals! Deelnemers brengen toepasbare en actuele 
kennis en documenten in en delen die met elkaar.
 

Portaal Professionals
Deelnemers kunnen met korting gebruik maken van 
diensten van Portaal Professionals zoals Concerned, 
Perspectief Groep, Hogeschool Windesheim, 
Landstede, OMVR advocaten + notariaat en Marree & 
Dijxhoorn Advocaten. Deze profs brengen ook actuele 
kennis en instrumenten in. 

Veluwe Portaal in 99 seconden
Lees deze fl yer en in 99 seconden weet je wat Veluwe Portaal is, doet en oplevert.

Uitgebreidere informatie vind je op de www.veluweportaal.nl. 

De voordelen van Veluwe Portaal zijn voor professionele 
HRM-ers aanzienlijk: netwerken moet een vast onderdeel 

zijn van je vak. Veluwe Portaal biedt de gelegenheid 
om regelmatig met bedrijven uit de regio kennis en 

ervaringen te delen.

Henk de Vos

Directeur HRM bij B&C International

Deelnemer Veluwe Portaal
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Veluwe Portaal biedt gelegenheid om je te verbinden 
met andere organisaties en kennis te delen. Dit netwerk 

in de regio is heel waardevol als je ‘hart’ hebt voor je 
personeel. Het biedt veel kansen voor arbeidsmobiliteit 

en voor een leven lang leren.

Silvia Scholten

Accountmanager HRM opleiding Hogeschool Windesheim

Portaal Professional

WERK IN JE REGIO STAGE IN JE REGIO



Nieuwe vacatures:

28.175
Stedendriehoek en

Noordwest-Veluwe 2016

Veel
administratieve 
banen op laag 
en middelbaar 

niveau
verdwijnen

63%
niet-werkende

werkzoekenden tot
27 jaar heeft geen
startkwalifi catie

1. Verpleegkundige
2. Technicus Elektrotechniek
3. Uitvoerder bouw & infra
4. Werkvoorbereider installaties
5. Junior accountmanager
6. Persoonlijk begeleider
7. Technicus engineering
8. Technicus mobiele werktuigen
9. Applicatie- en mediaontwikkelaar
10. Manager retail

Beste baankans Noord-Veluwe
voor mbo’ers niveau 4

Regio in beeld 2016 :
Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe
 Banengroei jaarlijks 0,9%
 56% van alle banen bevindt zich in zorg & 
welzijn, overigea zakelijke diensten, indus-
trie en detailhandel

 Robotisering, automatisering en upgrading 
laten banen verdwijnen

 Nieuwe functies: vooral in techniek, ict en 
robotica

 Openbaar bestuur, zorg & welzijn en onder-
wijs hebben de meeste 50- en 60-plussers 225.000 extra banen 

 900.000 vacatures per jaar
 Krapte in zorg & welzijn en bouw
 Daling WW-uitkeringen met 
100.000 naar 311.000 

 Regio Noord-Veluwe: te weinig 
goed personeel in food &

 logistiek, groen, zorg & welzijn 
en toerisme & recreatie

UWV Arbeidsmarkt-
prognose 2017-2018:

Meer informatie?

Bel de coördinator 06 2327 8981, mail naar info@veluweportaal.nl of kijk op www.veluweportaal.nl

76%
Percentage inwoners 

Stedendriehoek en 

Noordwest-Veluwe dat 

in de regio zelf werkt

Tarieven

met ingang van 1 juli 2017

Aantal werknemers Bedrag in €*

  < 20 300

 20 < 50 600

 50 < 100 1000

 100 < 250 1.500

 250 < 1000 2.500

 1000 >  
3.000

* genoemde bedragen zijn per contractjaar en excl. BTW.
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