
 

Nieuwsbrief mei 2019        
  

 

Beste relatie, 

 

Woensdag 15 mei was het dan officieel. Veluwe Portaal bestaat 10 jaar. Om dit te vieren hebben we een 

leuke actie, die we in deze nieuwsbrief nogmaals vermelden. Daarnaast zijn we achter de schermen druk 

bezig om ons kennisevent in het najaar te organiseren. Een groots en mooie netwerkbijeenkomst voor de 

hele regio, waarvoor we ook een oproep doen om vooral mee te denken. In de nieuwsbrief van juni geven wij 

alvast een inkijkje. 

 

Graag wijzen wij u al wel op onze eerstvolgende HR netwerkbijeenkomst op donderdag 27 juni bij AWL 

Techniek in Harderwijk. Tijdens deze bijeenkomst voegen we de reguliere HR Netwerkbijeenkomst samen 

met die van de Young HR Professionals, omdat het thema voor alle professionals actueel is: 'Employer 

Branding'. In het interactieve programma neemt Mitchell Brown, Branding expert, ons mee in de aanpak 

hiervan en beleven we de 'Generatie X versus Generatie Y' inzake dit thema. Dus mis het niet en meld u 

nu aan! 

 

Verder in deze nieuwsbrief leest u onder andere over de nieuwste deelnemers binnen het netwerk, over de 

inschrijving voor de Veluwse Innovatie Prijs van onze samenwerkingspartner De Diamant van Midden-

Nederland en vertellen wij u meer over de Techiekverbinder van de regio. 

 

Veel leesplezier! 

 

Met vriendelijke groet, 

Ingeborg & Jenny 

  

 

BIJEENKOMSTEN VELUWE PORTAAL  

 

 

 

HR Netwerkbijeenkomst 27 juni van 14.30 uur - 17.30 uur 

Meld u hier aan 

 

Vacature dubbelepunt! Dit was voorheen een prima strategie om 

vacatures te vervullen. Tegenwoordig is dat anders. Voeg daar de 

krapte op de arbeidsmarkt aan toe en de behoefte en nood om “mensen 

te vinden die echt bij de organisatie passen”. En dan komt u vanzelf uit 

bij het fenomeen van ‘Employer Branding’, als de oplossing. Maar hoe 
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doet u dat? Hoe creëert u het juiste gevoel? Hoe brengt u de juiste 

boodschap over? En dat alles ook nog bij de juiste mensen? Tijdens 

deze bijeenkomst voegen we de reguliere HR Netwerkbijeenkomst 

samen met die van de Young HR Professionals en gaan beleven hoe 

de ervaren HR Professional versus de Young HR Professional hier 

tegen aan kijkt! 

 

Mitchell Brown, Branding expert, gaat ons op informele, interactieve, 

inspirerende én praktische wijze laten zien hoe u dit aanpakt en waar u 

over na moet denken. 

 

Dus meld u nu aan en ontdek hoe u ‘Employer Branding’ in de praktijk 

kunt brengen. Tot 27 juni!  

 

 

 

OPROEP  

 

 

 

Wilt u meedenken in onze feestcommissie voor hét kennisevent 

voor de regio? 

 

In het najaar, dinsdag 26 november, organiseren wij hét kennisevent 

voor de regio. Dit omdat Veluwe Portaal dit jaar haar 10 jaar jubileum 

viert en wij dit graag met onze relaties vieren. En om het samen te 

vieren, zijn we ook benieuwd naar uw input. Wilt u met ons meedenken 

op welke manier dan ook? Dan bent u van harte welkom om in onze 

feestcommissie aan te schuiven. Stuur hiervoor een mail naar 

algemeen@veluweportaal.nl, dan ontvangt u de uitnodiging voor ons 

eerstvolgende overleg. 

 

 

 

NIEUWS  
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Update Banenmarkt Emté 

Succesverhalen  

In onze vorige nieuwsbrief las u over de 'Meet & Greet' voor de 

werknemers van het Emté Distributiecentrum in Putten. We zijn trots te 

melden dat inmiddels één van de medewerkers van Emté zijn nieuwe 

contract getekend heeft bij onze deelnemer Kolmer Elektromotoren. Hij 

begint al op 3 juni. Ook zijn er inmiddels 2 oud-medewerkers van Emté 

gestart met hun traject bij Vrachtbaan.nl en een derde start in september 

met zijn traject. Vrachtbaan en Kolmer, gefeliciteerd met jullie nieuwe 

medewerkers! 

 

 

 

Wie jarig is trakteert 

Actie* in verband met 10 jaar Veluwe Portaal 

 

 

* Actievoorwaarden vindt u op www.veluweportaal.nl.  

 

 

Stageinjeregio.nl voor HBO/WO stages en afstudeeropdrachten 

MBO stages en leerbanen via Stagemarkt.nl 

 

In overleg met onze samenwerkingspartners voor stageinjeregio.nl zijn 

er onlangs na evaluatie nieuwe afspraken gemaakt. Hierover licht ik u 

graag in. 

  

De website is bij aanvang opgericht om alleen HBO en WO stages 

kenbaar te maken in de regio. Echter als service voor onze bedrijven, 

hebben we hierbij de MBO stages ook meegenomen. Echter het blijkt 
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uit de praktijk dat er nu heel veel dubbeling plaatsvindt met het 

SBB/Stagemarkt.nl. Dit geeft alle partijen zowel verwarring als 

dubbel/extra werk. Om dit efficiënter en effectiever in te regelen hebben 

wij in overleg met alle partijen inclusief het SBB afgesproken om onze 

website stageinjeregio.nl alleen te gebruiken voor hetgeen deze bij 

aanvang bedoeld was. We gaan dus alleen nog HBO en WO stages 

en afstudeeropdrachten publiceren. Heeft uw organisatie MBO 

stages of leerbanen? Dan verwijzen wij voortaan naar MijnSBB om daar 

gecentraliseerd alle MBO stages te publiceren. 

   

 

 

 

NIEUWE DEELNEMER(S) BINNEN HET NETWERK  

 

 

 

 

Welkom Biohorma 

Van plant tot klant 

 

Biohorma is dé specialist in natuurlijke (genees)middelen. Met als grootste 

merk A.Vogel. Het bedrijf is toonaangevend op het gebied van natuurlijke 

gezondheidsvoorlichting en (genees)middelen. De informatie die Biohorma 

geeft is oprecht, de zelfzorgproducten die ze levert puur. Met liefde voor 

mens en natuur gemaakt. Elk product ondersteunt de gezondheid op haar 

eigen, unieke wijze. Het doel blijft echter gelijk: mensen gezond houden of 

weer maken. En zij zijn ervan overtuigd dat de natuur daarvoor in veel 

gevallen de meest effectieve bron is.  
 

 

 

 

Welkom Alpuro 

Productielocatie VanDrie Group 

 

In 1963 werd Alpuro in Uddel opgericht door dhr. Peter Boeve. De naam 

Alpuro betekent 'Als Pure Room'. In 2011 is de Alpuro Group met haar 

activiteiten overgenomen door de VanDrie Group. Onderdeel van de 

overname was de productielocatie van melkpoeder en ruwvoeders in 

Uddel. Met de opkomst van het aandeel ruwvoer in het rantsoen is besloten 

om de fabriek in Uddel volledig om te bouwen en in te richten voor productie 

van muesli en ruwvoeders speciaal voor de kalverhouderij. De afgelopen 

jaar is er flink geïnvesteerd in duurzame groei wat heeft geresulteerd in een 

hypermoderne fabriek.   
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ONZE PORTAAL PROFESSIONALS LATEN U GRAAG KENNIS 

MAKEN MET HUN DIENSTEN EN/OF PRODUCTEN  

 

 

 

 

Hoe pak ik frequent verzuim aan? 

3 gouden tips bij de aanpak van frequent verzuim  

Het verzuimpercentage van de werkenden in Nederland ligt rond de 4%. 

Wanneer iemand zich minimaal 3 keer in 12 maanden ziek meldt, 

spreken we van frequent verzuim. De gemiddelde meldingsfrequentie in 

Nederland is 1. De gemiddelde Nederlander is dus 1 keer per jaar ziek, 

kortom 3 ziekmeldingen is al veel. Hoe vaker zich dat herhaalt hoe groter 

de kans op langdurig verzuim! Hoe kun je frequent verzuim 

aanpakken? Om frequent verzuim aan te pakken moeten we in actie 

komen. Lees in dit artikel de 3 tips van Bert Poolen, senior consultant bij 

de Perspectief Groep. 

 

 

 

Uitnodiging Winnovation 6 juni van 13.00 uur  - 16.30 uur 

Nieuwe ideeën en in gesprek gaan! 

 

Nieuwe ideeën opdoen over digitale toepassingen? In gesprek gaan 

over toepassingen voor uw bedrijf? Bezoek dan op donderdag 6 juni 

2019 tussen 13.00 tot 16.30 de zomereditie 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. Bekijk hier de officiële uitnodiging.  

 

 

 

OVERIG  
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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  

 

 

 

 

De Techniek Verbinder 

De ambitie van de Noord Veluwe - interview Driesteden BUSINESS 

 

In heel Nederland (en andere Europese landen) is er een tekort aan 

technisch geschoold personeel. Dat is op de Noord-Veluwe niet anders. 

Er bestaan al veel initiatieven om het aanbod kwalitatief en kwantitatief 

te vergroten. De ‘Techniek Verbinder’ gaat de reikwijdte van deze 

initiatieven verbreden en de daadkracht daarvan versterken. Platform 

Techniek Noordwest-Veluwe is de aanjager van De 'Techniek 

Verbinder' en werkt samen met De Techniek Academie, BITT 

Belevingscentrum en Veluwe Portaal. Lees hier het volledige artikel. 

 

Bekijk hier de infographic van De Techniek Verbinder.  

 

 

 

 

Save the date: 28 november; Veluwse Innovatieprijs 2019 

Inschrijving is geopend! 

 

De zoektocht naar innovatieve Noord-Veluwse ondernemers is weer 

begonnen! Vanaf nu kunnen bedrijven zich kandidaat stellen voor de 

Veluwse Innovatieprijs 2019. Bent u ondernemer en wilt u kans maken 

op deze eervolle onderscheiding? Of wilt u een bedrijf nomineren? Kijk 

dan snel op de website van De Diamant voor meer informatie of 

aanmelding.  
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WW-uitkeringen Gelderland-Noord dalen in april 

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland-Noord, april 2019 

 

Het aantal WW-uitkeringen daalt in april in de drie regio’s van Overijssel 

en Gelderland-Noord. Zowel op maandbasis als op jaarbasis is sprake 

van een afname. De afname van WW-uitkeringen op de Noordwest-

Veluwe is vooral bij bouwarbeiders. Bron: UWV/Werk.nl. Lees hier de 

volledige flits.  

 

 

 

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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