
 

 

 

Nieuwsbrief januari 2019  

 

 

 

Beste relatie, 

  

'Back to business', zoals je veelal hoort de afgelopen dagen. Ook wij hebben onze vakantie- en vrije 

dagen weer achter ons liggen en gaan graag weer voor u aan de slag. Om 2019 goed te beginnen, zijn 

we volop bezig met de eerstkomende bijeenkomsten, die op onze planning staan. Op 12 februari onze 

matchtafel en op 14 februari de zorgworkshop vanuit de BranchePool Zorg. 

Ook zitten we alweer volop in de voorbereidingen voor maart. Zoals de HR netwerkbijeenkomst op 7 

maart en op 26 maart de netwerkbijeenkomst voor de Young HR Professionals; save the dates! 

 

Verder leest u in deze nieuwsbrief over het nieuwe Vakmanschapstraject Techniek vanuit de subsidie 

van Leve(n)lang Gelders Vakmanschap, die in maart van start gaat. Onze nieuwste deelnemer SILS 

stelt zich aan u voor, een terugblik met ons impactverslag van 2018 en nog veel meer. 

 

Veel leesplezier en tot ziens bij onze bijeenkomsten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ingeborg & Jenny 

 

  

 

BIJEENKOMSTEN VELUWE PORTAAL  

 

 

Matchtafel 12 februari van 15.00 uur - 16.30 uur 

Meld u hier aan  

Als werkgever heeft u continu te maken met instroom, doorstroom en 

uitstroom van medewerkers. Bij de matchtafel komen werkgevers uit de 

regio op een informele manier bij elkaar om vacatures en medewerkers 

onder de aandacht te brengen. Daarbij gaan we uit van het talent en de 

competenties van de medewerkers. We delen kennis met elkaar, 

vergroten ons netwerk en gaan duurzame verbindingen aan met andere 
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werkgevers. Samen behouden we de expertise voor de regio en zorgen 

we dat talent op de juiste plek komt. Schuift u ook aan bij eerste 

matchtafel van 2019? 

 

 

Zorgworkshop 'Check! Zit jij nog op je plek?' 14 februari 

Speciaal voor zorgmedewerkers  

Op 14 februari wordt er door de BranchePool Zorg speciaal voor 

zorgmedewerkers een training gegeven waarin je bewust stil staat bij je 

huidige werksituatie en hoe je zelf je loopbaan kunt vormgeven. 

Thema’s die dan aan de orde komen zijn: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat kan ik?’, 

‘Wat wil ik?’ en ‘Wat betekent dit voor mijn loopbaan?’. Bent u een HR 

Professional binnen de zorg? Verspreid dan deze flyer onder uw 

medewerkers. Bent u een zorgmedewerker en wilt u een inkijkje in 

bovenstaande? Lees hier verder en meld u aan! 

 

 

 

NIEUWS  

 

 

 

Impactverslag 2018 

Terugblik  

Jaarlijks ontvangt u van ons het impactverslag. Een overzicht van wat 

wij het afgelopen jaar voor u als werkgever en HR-professional hebben 

betekend én op welk vlak. Ook leest u enkele van de HR-trends van het 

afgelopen jaar, waarbij wij ondersteuning hebben geboden. Lees hier 

verder en bekijk ons impactverslag over 2018. 
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Het Vakmanschapstraject Techniek 

Begeleiding naar een betaalde baan in de techniek  

Het Vakmanschapstraject Techniek is een traject van 12 weken waarin 

men wordt voorbereid voor het werken in de techniek. De student gaat 

2 dagen per week naar De Techniek Academie. Daarnaast loopt 

hij/zij stage bij een bedrijf om de geleerde vaardigheden ook in de 

praktijk te brengen. 

Er zijn 6 trajecten: 

• Lasser 

• Assistent Machine-Operator (bediening CNC-machine) 

• Assistent Loodgieter 

• Assistent Elektricien 

• Assistent Elektrotechnische Kastenbouw 

• Assistent Monteur Montage 

De eerste groep van dit nieuw ontwikkelde traject start in de week van 

4 maart 2019. Interesse? Neem contact op met Jacques de 

Groot: jgroot@detechniekacademie.nl of bel naar 0341-743928. Wilt 

u meer weten? Lees hier verder. 

Dit traject wordt mogelijk gemaakt door het Start College, Veluwe 

Portaal, Leve(n)lang Gelders Vakmanschap en De Techniek Academie. 

 

Nieuw: Scholingstraject 'Docenten- en instructeurspool 

technische branches' 

Help mee de toekomstige vakman en vakvrouw goed op te leiden  

 

De leerlingen die nu worden opgeleid zijn de toekomstige werknemers 

van de branche. Een goede opleiding is echter niet meer 

vanzelfsprekend. Veel (v)mbo-scholen verwachten binnen vijf jaar een 

groot tekort aan techniekdocenten. De gezamenlijke O&O-fondsen 

OTIB, OOM, A+O Metalektro en OOMT, het beroepsonderwijs én de 

samenwerkende organisaties binnen het actieplan ‘Leve(n)lang Gelders 

Vakmanschap’ doen daarom een beroep op u. U kunt meehelpen de 

leerlingen van nu de bagage mee te geven voor de toekomst. Hoe? 

Door uw medewerker(s) te laten scholen tot instructeur/assistent-
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docent. Zo wordt de bestaande docenten- en instructeurspool verder 

uitgebreid en worden de tekorten opgevuld. Een bijkomend voordeel is 

dat deze nieuwe onderwijsgevenden hun actuele praktijkkennis en 

ervaringen kunnen delen met leerlingen en collega onderwijsgevenden. 

Bekijk hier de flyer voor werkgevers voor meer informatie. Tevens vind 

u hier de flyer voor uw werknemers.  

 

 

Stage in je regio 

Vooraankondiging korte enquête 

 

Binnenkort ontvangen alle deelnemers binnen het netwerk van stichting 

Veluwe Portaal een korte enquête vanuit ons project 'Stage in je regio'. 

Met deze enquête vragen wij u om uw mening en naar uw 

verwachtingen voor 2019. De vragenlijst neemt +/- 5 minuten van uw tijd 

in beslag. Wij stellen uw medewerking hieraan zeer op prijs.  

 

 

 

UITNODIGING VAN ÉÉN VAN ONZE PORTAAL PROFESSIONALS  

 

 

Winnovation op 17 januari 2019 

Wintereditie 

 

Nieuwe ideeën opdoen over digitale 

toepassingen? In gesprek gaan over 

toepassingen voor uw bedrijf? Bezoek dan de 

achtste editie van Winnovation bij Windesheim in 

Zwolle. Tijdens dit event presenteren derdejaars- 

en vierdejaarsstudenten van de opleiding HBO-

ICT hun meest innovatieve digitale producten en 

diensten, waaronder creatieve applicaties, nieuwe 

games en originele platforms. 

 

Tijdens het Winnovation event worden de 

projecten getoond op meer dan 75 stands. De 

volgende thema’s staan centraal: 

- Security 
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- Development 

- Games 

- Smart 

- Business 

 

Natuurlijk geven we nog niet alles weg van wat er 

te zien zal zijn. Maar bent u niet benieuwd naar het 

onderzoek naar Blockchain toepassingen in de 

zorg en energiemarkt? Of het project in 

samenwerking met de Verenigde Naties waarbij 

wij ervoor zorgen dat ambachtsmensen in 

vluchtelingenkampen bijdragen aan de 

wereldeconomie? 

  

De derdejaars- en vierdejaarsstudenten zijn het 

afgelopen half jaar individueel of in groepsverband 

bezig geweest met de uitwerking van deze en 

andere ideeën in de vorm van producten en 

diensten. Zij kunnen niet wachten om deze met u 

te delen! 

  

Aan uw bezoek zijn geen kosten verbonden. U 

hoeft zich niet aan te melden voor Winnovation. 

 

Bekijk hier de volledige uitnodiging. 

 

 

ONZE PORTAAL PROFESSIONALS LATEN U GRAAG KENNIS 

MAKEN MET HUN DIENSTEN EN/OF PRODUCTEN  

 

 

Leeftijdsbewust personeelsbeleid 

Optimale inzetbaarheid voor alle leeftijden 

 

Het uitgangspunt van leeftijdsbewust personeelsbeleid is duurzame en 

optimale inzetbaarheid. Het is een praktische manier van denken over 

hoe je het beste kunt omgaan met personeel van verschillende 

leeftijden. Duurzame inzetbaarheid staat hierbij centraal. Dat betekent 

zo lang mogelijk gezond, productief en met plezier kunnen blijven 

werken, met een goede balans tussen werk en privé. Leeftijdsbewust 
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personeelsbeleid is per definitie maatwerk en is niet alleen bedoeld voor 

oudere werknemers! Wij ondersteunen u bij het oppakken en uitvoeren 

hiervan. Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op! 

 

 

 

NIEUWE DEELNEMER(S) BINNEN HET NETWERK  

 

 

 

 

Welkom SILS Logistics 

Onderscheidend in ontzorgen 

 

SILS is een flexibele, klantgerichte logistieke dienstverlener. Flexibel in 

oplossingen, consistent in professionaliteit en innovatief met integrale 

logistieke diensten. Altijd onderscheidend in ontzorgen, altijd boven uw 

verwachtingen. Ze verzorgen nationaal en internationaal transport, bieden 

voor elke klant, van iedere omvang, efficiënte opslagmogelijkheden én ze 

zijn expert op het gebied van douaneplanning.  
 

 

 

OVERIG  

 

 

 

Volg Veluwe Portaal op uw social media 

Voor nog meer nieuws 

 

Wist u dat Veluwe Portaal ook via social media actualiteiten deelt? Volg 

ons op de volgende social media en blijf op de hoogte van de laatste 

nieuwtjes: 

-Facebook                     -LinkedIn (via de groep) 

-Twitter                          -YouTube  

 

 

 

 

Tien tips om uw  HR-afdeling 2020-proof te maken 
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Bron: Whitepaper HRPraktijk.nl/RAET 

 

Voor wie is deze whitepaper bedoeld? 

U wilt dat uw HR-afdeling klaar is voor de toekomst: het jaar 2020. En u 

wilt weten wat er gaat veranderen in het HR-vakgebied, wat er in de 

komende jaren van HR verwacht wordt en hoe u de HR-afdeling daarop 

kunt voorbereiden. 

 

Wat haalt u uit deze whitepaper? 

U leest met welke ontwikkelingen uw HR-afdeling de komende jaren 

rekening moet houden. Daarnaast leert u meer over de impact van deze 

ontwikkelingen op het HR-vakgebied en ten slotte vindt u praktische tips 

om uw HR-afdeling 2020-proof te maken. 

Lees hier de whitepaper.  

 

 

 

AGENDA 2019  

 

 

 

Planning eerstvolgende bijeenkomsten Veluwe Portaal 

Bekijk onze agenda hier.  

Planning bijeenkomsten De Diamant van Midden-Nederland 

Bekijk hun agenda hier. 

Planning bijeenkomsten De Maatschappij 

Bekijk hun agenda hier.  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

Copyright © *2019* All rights reserved. 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u deel uitmaakt van -of gelieerd bent aan- het regionale HR-netwerk van Veluwe 

Portaal. 
 

Ons mailadres is: 
algemeen@veluweportaal.nl 

 
Wilt u de manier wijzigen, waarop u de mails ontvangt of u uitschrijven? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list 
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Voor vragen kunt u contact opnemen met Veluwe Portaal via e-mail of bel (06)54347726.  
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