
Dit is Veluwe Portaal

 

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

Uitgebreidere informatie vind je op de www.veluweportaal.nl
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WERK IN JE REGIO STAGE IN JE REGIO

“Het programma van netwerkbijeenkomsten en kennissessies 
helpt mij om te leren. Sinds Veluwe Portaal er is ben ik me er 

veel meer van bewust dat ik gebruik kan maken van 
contacten in de regio. Dat deed ik eerder niet. De keuken open 

zetten voor andere bedrijven levert veel inzichten op. Daar 
was ik me eerder niet bewust van.” 

“Veluwe Portaal is een warm en professioneel netwerk met 
interessante werkgevers. Het is fijn om kennis te delen én om 
deuren te kunnen openen voor onze ervaren kandidaten.”

Veluwe Portaal is een niet-commercieel en 
onafhankelijk HR-netwerk voor en door 
werkgevers, gericht op arbeidsmobiliteit en 
duurzame inzetbaarheid. Met alle ruimte voor 
kennisdeling op HR-gebied.

Dit organiseert Veluwe Portaal

HR-netwerkbijeenkomsten, kennissessies,
HR-thematafels, matchtafels, Week van de 
Arbeidsmobiliteit, arbeidsmarktprojecten,
BranchePool Zorg, Young HR Professionals-
netwerk, (online) ondersteuning, nieuwsbrieven, 
een kandidatenpool en een loopbaanportaal.

Samenwerkingspartners  

Samenwerking met o.a. onze Portaal Professionals, 
Economic Board Noord-Veluwe, NVOO en 

Provincie Gelderland.

Dit voeren wij ook uit

Initiëren en uitvoeren van arbeidsmarktprojecten en 
uitgeven van subsidies in het belang van de 

regionale arbeidsmarkt. 

Dit vinden wij belangrijk

Behoud van vakmensen in de regio Noord-Veluwe, 
Apeldoorn, Nijkerk en Zeewolde.

Dit bieden wij aan

Ondersteuning en advies bij HR-vraagstukken binnen 
een regionaal HR netwerk.

Dit levert deelname op

Kostenbesparing bij vacaturevervulling en 
herplaatsing, behoud van vakmensen in de 

organisatie, organisatie van inzet medewerkers bij 
piek- en dalperiodes, inkoopvoordeel bij onze Portaal

Professionals, (regionale) subsidies en 
arbeidsmarktprojecten, toegewijd kennisnetwerk met 

collega HR-deskundigen en -professionals, 
kennisdeling.



1. Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
2. Technicus engineering
3. Technisch Specialist Personenauto’s
4. Opticien
5. Junior stylist
6. Vakexpert veehouderij
7. Salonmanager
8. Middenkaderfunctionaris Bouw
9. Doktersassistent
10. MBO - Verpleegkundige

Beste baankans Noord-Veluwe

voor mbo’ers niveau 4

Tarieven deelname 

Veluwe Portaal

Aantal werknemers Bedrag in 

  < 20 
300     €

 20 < 50 
600     €

 50 < 100 
1000   €

 100 < 250 
1.500  €

 250 < 1000 
2.500  €

3.000  €

*genoemde bedragen zijn per contractjaar 

en excl. BTW.

 Meer informatie?

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

  
WERK IN JE REGIO STAGE IN JE REGIO

UWV Arbeidsmarkt- prognose 2019:

299.000 extra banen

Daling WW-uitkering van 9.900 tot 8.200

Sterkst groeiende sectoren: uitzendbureaus, zorg & 

welzijn en bouwnijverheid

Grootste krimp in de sector financiële diensten

Moeilijk vervulbare vacatures vooral in de techniek, 

transport, horeca, zorg en ICT

Banengroei 2019 stagneert t.o.v 2018

52% van alle banen bevindt zich in 

zorg & welzijn, uitzendbureaus, 

industrie en detailhandel

Door technologische ontwikkelingen, de 

energietransitie en de economische 

groei zijn de meeste personeelstekorten 

in de technische en bouwberoepen

18.000 60-plussers die binnen 

afzienbare tijd de arbeidsmarkt verlaten

Regio in beeld:

Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe


