
 

Nieuwsbrief april 2019        
  

 

Beste relatie, 

 

Ervaring is kennis hebben van de gang van zaken, verkregen door observatie en betrokkenheid bij 

bepaalde processen of toestanden [1]. Ervaring staat deze keer dan ook centraal in onze nieuwsbrief. 

Wij delen o.a. onze ervaringen met u van de afgelopen bijeenkomsten en activiteiten, waarbij Veluwe 

Portaal betrokken is geweest. 

 

Ook enkele van onze Portaal Professionals delen hun kennis met u. Ervaring is een vorm van kennis of 

inzicht, die door ondervinding geleerd wordt. Kennis wordt hierbij wel gezien als geheel van theorie en 

ervaring [1].  

 

Daarnaast stellen onze nieuwste deelnemers aan het netwerk zich aan u voor én nog veel meer!  

Veel leesplezier! 

 

Met vriendelijke groet, 

Ingeborg & Jenny 

 

[1] Bron: Wikipedia 

  

 

BIJEENKOMSTEN VELUWE PORTAAL  

 

 

 

Matchtafel 14 mei van 15.00 uur - 16.30 uur 

Meld u hier aan 

 

Een succesvolle manier om als werkgevers uit de regio bij elkaar te 

komen om vacatures en medewerkers bij elkaar onder de aandacht te 

brengen. Ook worden overige HR-vraagstukken besproken, indien daar 

behoefte aan is. Kortom: heeft u vacatures en/of (boventallige) 

medewerkers op zoek naar een nieuwe baan? Kom dan naar onze 

matchtafel! 'Samen de expertise voor de regio behouden én zorgen 

dat talent op de juiste plek komt.' Voor meer informatie klik hier.  

 

https://werkendstedendriehoek.us9.list-manage.com/track/click?u=e84d418f5019206e61c5589c0&id=6c124e16e5&e=827fab1864
https://werkendstedendriehoek.us9.list-manage.com/track/click?u=e84d418f5019206e61c5589c0&id=1df53d4db6&e=827fab1864
https://werkendstedendriehoek.us9.list-manage.com/track/click?u=e84d418f5019206e61c5589c0&id=08377a7dee&e=827fab1864


 

Terugblik Young HR Professionals netwerkbijeenkomst   

‘Aan de slag met vitaliteit binnen jouw organisatie’. Onze Portaal 

Professionals van MBM, Arjen Houtman (HR Adviseur) en Christa 

Verhorst (Bedrijfscoach), vertelden hun visie op het thema Vitaliteit. We 

gingen aan de slag met de vitaliteit binnen onze organisaties. We sloten 

de middag af met een gezellige netwerkborrel. 

 

 

Terugblik Banenmarkt Emté  

Een geslaagde 'Meet & Greet' voor de 130 werknemers van het Emté 

Distributiecentrum in Putten op dinsdag 9 april. Meer dan 20 regionale 

werkgevers en bedrijfsopleiders zijn met de werknemers in gesprek 

gegaan om ze van-werk-naar-werk te laten gaan. Veluwe Portaal heeft 

dit samen met het UWV en Landstede georganiseerd. Een mooi 

voorbeeld van goed werkgeverschap. Alle deelnemende organisaties 

bedankt voor jullie enthousiasme en aanwezigheid! 

 

 

Terugblik Bedrijvenmarkt BMR Windesheim 

Wij waren er namens u 

 

Op dinsdag 16 april organiseerde Hogeschool Windesheim, Domein 

Business Media en Recht (BMR) weer hun Bedrijvenmarkt. Dé plek om 

kennis te maken met de studenten van de opleidingen die vallen onder 

dit domein. Veluwe Portaal was aanwezig om www.stageinjeregio.nl te 

promoten. En daarmee uw stages en afstudeeropdrachten. Zeker de 

moeite waard om er zelf als organisatie ook te staan! Let op: studenten 

zijn nu op zoek naar een geschikt stage- of afstudeerbedrijf voor 

september 2019 (sommige zelfs al voor februari 2020). Dus publiceer 

uw stages en zorg dat de studenten u vinden! 

 

Wilt u meer ervaringen horen? Ook onze deelnemers ESA en Van Delft 

Biscuits waren aanwezig op de Bedrijvenmarkt.   

 
 

 

https://werkendstedendriehoek.us9.list-manage.com/track/click?u=e84d418f5019206e61c5589c0&id=895a45c7ab&e=827fab1864
https://werkendstedendriehoek.us9.list-manage.com/track/click?u=e84d418f5019206e61c5589c0&id=b0a5efd8a0&e=827fab1864
https://werkendstedendriehoek.us9.list-manage.com/track/click?u=e84d418f5019206e61c5589c0&id=bfc2f24323&e=827fab1864
https://werkendstedendriehoek.us9.list-manage.com/track/click?u=e84d418f5019206e61c5589c0&id=2065da8291&e=827fab1864
https://werkendstedendriehoek.us9.list-manage.com/track/click?u=e84d418f5019206e61c5589c0&id=2065da8291&e=827fab1864
http:///


 

 

OPROEP  

 
 

 

Gezocht: projectmedewerker Stage in je regio bij Veluwe Portaal 

 

Het afgelopen jaar heeft Franciska Wolters vanuit Rabobank Noord Veluwe ons ondersteunt als 

projectmedewerker voor het project Stage in je regio / Student & Stage. Helaas voor ons heeft zij 

hiervoor geen tijd meer, omdat zij op 1 april begonnen is met een mooie nieuwe kans bij 

Rabobank Utrecht. 

 

Hierdoor zijn wij op zoek naar een projectmedewerker, die voor ons 8 uur in de week dit project 

kan uitvoeren. Met ondersteuning van ons uiteraard. Wellicht heeft u binnen uw organisatie een 

medewerker of een stagiair, die hier interesse in heeft en dit binnen zijn/haar huidige 

overeenkomst mag doen. 

 

Bij vragen en/of interesse horen wij het uiteraard graag!    

 

 

NIEUWS  

 

 

 

Wij zijn gekozen als één van de 20 beste praktijkvoorbeelden 

En u maakt daar deel van uit! 

 

 

Platform31 voerde onlangs i.s.m. het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het G40-

stedennetwerk een inventarisatie uit van 20 succesvolle praktijkvoorbeelden van regionale 

initiatieven die de groei en ontwikkeling van ondernemerschap bevorderen. Het MKB-actieplan van 

staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat gaat in op die uitdagingen. Aan 

dit project werkten verder MKB Nederland, Kamer van Koophandel, Interprovinciaal Overleg en 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten mee. 

 

Wij zijn erg trots dat Veluwe Portaal, van de 56 genomineerden, gekozen is als één van deze 20 

succesvolle praktijkvoorbeelden. Dit succes is gelukt, dankzij u als betrokken deelnemer van ons 

regionale netwerk. Wij zien dit als bekroning op ons 10-jarig bestaan. 

 

Lees hier verder en de volledige publicatie.  

 

 

https://werkendstedendriehoek.us9.list-manage.com/track/click?u=e84d418f5019206e61c5589c0&id=4df2ccd8ce&e=827fab1864
https://werkendstedendriehoek.us9.list-manage.com/track/click?u=e84d418f5019206e61c5589c0&id=e87f94d0be&e=827fab1864
https://werkendstedendriehoek.us9.list-manage.com/track/click?u=e84d418f5019206e61c5589c0&id=18d3cbaf0e&e=827fab1864


 

Praktijkopdracht Windesheim bij Veluwe Portaal 

HR Vraagstuk Week van de Arbeidsmobiliteit als opdracht 

 

Praktijk is de grootste leerschool voor studenten. Hogeschool Windesheim heeft bij het door-

ontwikkelen van hun onderwijs nog meer gezocht naar het combineren van onderwijs en praktijk. 

Vooral in het laatste studiejaar gaan studenten de praktijk in om aan echte vraagstukken te werken. 

Zo heeft Veluwe Portaal bij Hogeschool Windesheim het vraagstuk over de Week van de 

Arbeidsmobiliteit neergelegd. Vanaf heden is Brenden Eijkelkamp, student 4e jaars HRM, bezig met 

een analyse over deze activiteit. Waarna hij met een advies komt over hoe wij gezamenlijk de 'Week' 

nog beter kunnen inzetten. Het kan dus zijn dat u als werkgever benaderd wordt door Brenden voor 

een kort interview. Wij houden u op de hoogte. 

 

 

 

ONZE PORTAAL PROFESSIONALS LATEN U GRAAG KENNIS 

MAKEN MET HUN DIENSTEN EN/OF PRODUCTEN  

 

 

 

Alles over 2e spoor re-integratie 

De ins & outs  

Steeds vaker wordt re-integratie 2e spoor ingezet door werkgevers. Wat 

is het, waarom zou je het inzetten en wat zijn de voordelen voor de 

werkgever én voor de werknemer? 

Sven, adviseur arbeidsmobiliteit bij Perspectief Groep, heeft al heel wat 

tweede spoor trajecten mogen uitvoeren en hij vertelt hierover graag 

meer. Lees hier verder. 

 

 

Kennissessie "De Arbeidsmarkt van de toekomst" 

16 mei 2019 van 16:00 tot 17:00 uur 

 

Graag delen wij onze kennis, dus wees welkom op onze vrij toegankelijk 

kennissessie. Deze keer staat de sessie in het teken van "De 

Arbeidsmarkt van de Toekomst". 

 

Schrijf je nu in via de aanmeld knop op onze website.   

 

https://werkendstedendriehoek.us9.list-manage.com/track/click?u=e84d418f5019206e61c5589c0&id=27bc614b78&e=827fab1864
https://werkendstedendriehoek.us9.list-manage.com/track/click?u=e84d418f5019206e61c5589c0&id=7f8c68edae&e=827fab1864
https://werkendstedendriehoek.us9.list-manage.com/track/click?u=e84d418f5019206e61c5589c0&id=d16e0dd84f&e=827fab1864
https://werkendstedendriehoek.us9.list-manage.com/track/click?u=e84d418f5019206e61c5589c0&id=10f0e337ac&e=827fab1864
https://werkendstedendriehoek.us9.list-manage.com/track/click?u=e84d418f5019206e61c5589c0&id=6a31ac26af&e=827fab1864
https://werkendstedendriehoek.us9.list-manage.com/track/click?u=e84d418f5019206e61c5589c0&id=9420b7b8a0&e=827fab1864


 

 

NIEUWE DEELNEMER(S) BINNEN HET NETWERK  

 

 

 

 

Welkom Kolmer Elektromotoren 

Uw vaste kracht voor flexibel vermogen! 

 

Kolmer Elektromotoren, een dynamische plek waar al jarenlang motoren 

worden ontworpen en geproduceerd volgens uw specifieke eisen. Kolmer 

is altijd op zoek naar de meest effectieve en efficiënte oplossing en gaat 

niet direct aan de slag met het meest voor de hand liggende idee. Als 

specialist in klant specifieke oplossingen werken ze met de 

gerenommeerde elektromotoren van Cemp en Cantoni Motor. Tevens 

kunnen zij door hun goed geoutilleerde werkplaats een breed pakket aan 

modificatie mogelijkheden aanbieden.  
 

 

 

 

Welkom Machine Fabriek Elburg 

Uw partner in échte precisie 

 

Machine Fabriek Elburg is een specialist in het bewerken van gietstukken, 

leveren van nauwkeurige draai- en freesdelen en samengestelde 

producten. Zij vervaardigen halffabricaten voor trucks, motoren, 

compressoren, pompen, landbouw en olie & gas. Dat doen zij zowel in grote 

als kleine series. Door hun jarenlange ervaring exporteren zij hun producten 

wereldwijd en hebben zij een sterke positie op de Europese markt.  
 

 

 

OVERIG  

 

 

 

Volg Veluwe Portaal op uw social media 

Voor nog meer nieuws 

 

Wilt u niks missen en op de hoogte blijven van allerlei nieuws rond 

duurzame inzetbaarheid, arbeidsmobiliteit, de nieuwste vacatures en de 

arbeidsmarkt, dan nodigen wij u uit om Veluwe Portaal te liken op: 

-Facebook -LinkedIn (via de groep) 

-Twitter     - YouTube  

 

https://werkendstedendriehoek.us9.list-manage.com/track/click?u=e84d418f5019206e61c5589c0&id=8d966679b0&e=827fab1864
https://werkendstedendriehoek.us9.list-manage.com/track/click?u=e84d418f5019206e61c5589c0&id=a71f5d9047&e=827fab1864
https://werkendstedendriehoek.us9.list-manage.com/track/click?u=e84d418f5019206e61c5589c0&id=e323f3b940&e=827fab1864
https://werkendstedendriehoek.us9.list-manage.com/track/click?u=e84d418f5019206e61c5589c0&id=19277cc14e&e=827fab1864
https://werkendstedendriehoek.us9.list-manage.com/track/click?u=e84d418f5019206e61c5589c0&id=eb27689f3d&e=827fab1864
https://werkendstedendriehoek.us9.list-manage.com/track/click?u=e84d418f5019206e61c5589c0&id=e0afa86e29&e=827fab1864
https://werkendstedendriehoek.us9.list-manage.com/track/click?u=e84d418f5019206e61c5589c0&id=bc5aab923a&e=827fab1864
https://werkendstedendriehoek.us9.list-manage.com/track/click?u=e84d418f5019206e61c5589c0&id=ad96779839&e=827fab1864
https://werkendstedendriehoek.us9.list-manage.com/track/click?u=e84d418f5019206e61c5589c0&id=8748b2cf33&e=827fab1864


 

Nationaal onderzoek Duurzame Inzetbaarheid 2019 

Bron: PWnet.nl / Whitepaper 

 

'Werkgevers zeggen duurzame inzetbaarheid belangrijk te vinden, maar 

de praktijk is nog weerbarstig. Het thema staat bij veel organisaties hoog 

op de strategische agenda, maar tegelijkertijd nemen de maatregelen 

die genomen worden om duurzame inzetbaarheid te stimuleren niet toe, 

zo blijkt uit het Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid 2019. De 

resultaten uit deze vierde editie van het onderzoek stemmen tot 

bezorgdheid.' Lees hier de volledige 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.  
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Ons mailadres is: 
algemeen@veluweportaal.nl 

 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Veluwe Portaal via e-mail of bel (06)54347726.  

  

  

 
 
 
 
 

 

https://werkendstedendriehoek.us9.list-manage.com/track/click?u=e84d418f5019206e61c5589c0&id=bd77c072cd&e=827fab1864
https://werkendstedendriehoek.us9.list-manage.com/track/click?u=e84d418f5019206e61c5589c0&id=756dee710a&e=827fab1864
https://werkendstedendriehoek.us9.list-manage.com/track/click?u=e84d418f5019206e61c5589c0&id=799d0bd397&e=827fab1864
https://werkendstedendriehoek.us9.list-manage.com/track/click?u=e84d418f5019206e61c5589c0&id=84e59ca667&e=827fab1864
mailto:algemeen@veluweportaal.nl
https://werkendstedendriehoek.us9.list-manage.com/track/click?u=e84d418f5019206e61c5589c0&id=57478fa9b1&e=827fab1864
https://werkendstedendriehoek.us9.list-manage.com/track/click?u=e84d418f5019206e61c5589c0&id=5ade17a16f&e=827fab1864
https://werkendstedendriehoek.us9.list-manage.com/track/click?u=e84d418f5019206e61c5589c0&id=b8351090f3&e=827fab1864
https://werkendstedendriehoek.us9.list-manage.com/track/click?u=e84d418f5019206e61c5589c0&id=e03eb3d804&e=827fab1864
https://werkendstedendriehoek.us9.list-manage.com/track/click?u=e84d418f5019206e61c5589c0&id=838a59f52a&e=827fab1864
mailto:algemeen@veluweportaal.nl
http:///

