
 

Nieuwsbrief juni 2019        
  

 

Beste relatie, 

 

Save the date! In verband met ons 10-jarig jubileum organiseren wij op dinsdagmiddag 26 november hét 

jubileumevent van de regio. Noteert u hem alvast in uw agenda? In september ontvangt u van ons de 

officiële uitnodiging. Verderop leest u meer over hét event van 2019. 

 

Ondertussen is onze eerstvolgende HR netwerkbijeenkomst aanstaande 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 nog aan! 

 

Verder in deze nieuwsbrief stellen we onze nieuwste deelnemers binnen het netwerk aan u voor. 

Informeert onze Portaal Professional OMVR u over de WAB (De Wet Arbeidsmarkt in Balans) en informeert 

onze Portaal Professional 50 Company u over hun zomerprogramma's. Ook kunt u nog steeds onze 100ste 

deelnemer aanleveren, maar wees snel, want we zijn er bijna. 

 

Veel leesplezier!  

 

Met vriendelijke groet, 

Ingeborg & Jenny 

  

 

BIJEENKOMSTEN VELUWE PORTAAL  

 

 

 

HR Netwerkbijeenkomst 27 juni van 14.30 uur - 17.30 uur 

Meld u hier vandaag nog 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 

doet u dat? Hoe creëert u het juiste gevoel? Hoe brengt u de juiste 
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boodschap over? En dat alles ook nog bij de juiste mensen? Tijdens 

deze bijeenkomst gaan we 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!  

 

 

 

Jubileumevent 26 november van 13.30 uur - 18.00 uur 

Werkthema 'Innovatie en modernisatie van de arbeidsmarkt'  

 

Dit event is een onderdeel van ons 10-jarig bestaan en vindt plaats in 

de 'Week van het ID' van Innovatiehuis De Diamant van Midden-

Nederland. Op dit moment zijn wij druk bezig met de invulling van de 

middag, waarbij wij alvast een tipje van de sluier oplichten. Wij zijn erg 

blij u te mogen melden dat één van de gastsprekers Jacco Vonhof, 

voorzitter MKB Nederland, is. Hij vertelt ons meer over 'Veranderingen 

in het werk, in het bedrijf en op de arbeidsmarkt'. Noteert u de datum 

alvast in uw agenda! Wilt u zich nu alvast aanmelden? Ook dat kan 

uiteraard. Klik dan hier. 

Locatie: Theaterzaal Cultureel Centrum Veluvine in Nunspeet.  

 

 

 

Week van de Arbeidsmobiliteit komt er weer aan 

Meld u nu alvast aan als deelnemende organisatie 

 

De 'Week van de Arbeidsmobiliteit' 2019 is dit jaar van 7 oktober t/m 18 

oktober. Elk najaar organiseren wij deze ‘Week’. Een fantastische 

mogelijkheid voor organisaties om zichzelf te profileren door anderen 

een kijkje in hun keuken te gunnen. Maar ook om eigen medewerkers 

de kans te geven om op een laagdrempelige manier kennis te maken 

met de mogelijkheden binnen andere bedrijven in de regio. Ook is het 

inspiratie opdoen voor medewerkers om met deze unieke ervaring hun 

functie binnen hun eigen organisatie te verrijken. Voor meer informatie 

bekijk onze website en bekijk onze film over deze 'Week' en meld u hier 

als organisatie alvast aan. 

 

Wilt u eerst meer weten over de 'Week', laat u dit dan weten?  
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NIEUWE DEELNEMER(S) BINNEN HET NETWERK  

 

 

 

 

Welkom Sea Value Europe 

Eén van de grootste tonijnverwerkers ter wereld 

 

Met een gevarieerd assortiment blijft Sea Value Plc. volledig toegewijd aan 

het ontwikkelen en leveren van een groot scala aan duurzame visproducten 

met als hoofdingredient; tonijn, sardines, makreel of zalm. Om in een steeds 

veranderende markt aan de behoefte te kunnen blijven voldoen, werkt Sea 

Value constant aan vernieuwingen en ontwikkelingen in de markt. Zo 

kunnen ze blijven voldoen aan de op maat gemaakte producten en het 

uitgebreide assortimenten van hun commerciële en individuele klanten.  

 
 

 

 

NIEUWS  

 

 

 

 

Wie jarig is trakteert 

Onze actie* in verband met 10 jaar Veluwe Portaal loopt nog steeds. 

Maar wees snel, want de 100ste deelnemer is in zicht! 

 

 

* Actievoorwaarden vindt u op www.veluweportaal.nl.  
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ONZE PORTAAL PROFESSIONALS LATEN U GRAAG KENNIS 

MAKEN MET HUN DIENSTEN EN/OF PRODUCTEN  

 

 

 

 

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en 

Compensatieregeling Transitievergoeding 

De belangrijkste wijzigingen voor u op een rij  

Op 28 mei 2019 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen 

door de Eerste Kamer. Het doel van de WAB is om het voor werkgevers 

aantrekkelijker te maken werknemers in vaste dienst te nemen. Wat 

gaat er per 1 januari 2020 veranderen? Wij zetten de belangrijkste 

wijzigingen voor u op een rij. Lees hier het volledige artikel. 

 

Seminar Wet Arbeidsmarkt in Balans; Donderdag 19 september 2019 

van 15:30 tot 18:30 uur 

Vanaf 1 januari 2020 wordt u weer geconfronteerd met nieuw 

arbeidsrecht. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (de WAB) moet de 

arbeidsmarkt weer in balans brengen en het voor werkgevers 

aantrekkelijker maken om werknemers in vaste dienst te nemen. OMVR 

Advocaten maakt u graag wegwijs in deze nieuwe regelgeving. Wat zijn 

de gevolgen van de WAB voor uw organisatie? Wat kunt u doen om u 

voor te bereiden? Is de WAB daadwerkelijk de oplossing voor de 

knelpunten in het arbeidsrecht? Dit zijn vragen die aan bod zullen 

komen, maar ook andere belangrijke actualiteiten zullen wij bespreken. 

Bekijk hier de uitnodiging en meld u aan via advocaten@omvr.nl. 
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Nu aan de slag met je loopbaan: Zomer bij 50 Company 

Bekijk dit zomerse aanbod  

 

Summer School 

Wil je deze zomer aan de slag met je loopbaan? Benut de 

zomermaanden optimaal en doe mee aan de 50 Company Summer 

School! Er zijn maar beperkt aantal aanmeldingen mogelijk! De Summer 

School is een kort en doelgericht loopbaanprogramma. Het bereid je 

voor om na de zomervakantie stappen te maken in je loopbaan. 

Lees hier verder waar de Summer School uit bestaat. 

 

Loopbaanweekend Veluwe 23 t/m 25 augustus 

Even weg uit de drukte van alledag en in een inspirerende omgeving 

100% werken aan de toekomst van jouw loopbaan? Dat kan! 50 

Company organiseert het Loopbaanweekend. Een weekend vol 

activiteiten, workshops en loopbaanbegeleiding in een heerlijk hotel op 

de Veluwe. Lees hier verder wat het weekend u kan brengen. 

 

 

 

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  
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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.  
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