
 

Nieuwsbrief juli 2019        
  

 

Beste relatie, 

 

De vakantieperiodes komen er weer aan. We gaan met vakantie, of moet het op vakantie zijn? Na wat 

uitzoeken zijn we er achter gekomen dat beide varianten correct zijn, er bestaat alleen een 

betekenisverschil. Waarbij 'met vakantie zijn' breder toepasbaar is. Wij houden het op 'met vakantie'. Op 

deze momenten zijn wij met vakantie: Ingeborg van 3 t/m 23 augustus en Jenny van 10 t/m 30 

augustus. Daarna staan we samen weer voor u klaar en gaan dan fris van start met de verdere 

voorbereidingen van meerdere events, die op de planning staan. En dat zijn er nogal wat. 

 

In september organiseren we onze eerstvolgende matchtafel op dinsdag 10 september en onze HR 

netwerkbijeenkomst op donderdag 26 september (SAVE THE DATE, uitnodiging volgt nog). Maar ook 

voor de rest van het jaar staat er nog genoeg op stapel. Zoals in oktober onder andere een HR Thematafel 

speciaal over de WAB i.s.m. OMVR, een zorgwerkmarkt en de Week van de Arbeidsmobiliteit. En uiteraard 

zijn we nog steeds bezig met de voorbereidingen van ons jubileumevent op dinsdag 26 november en nog 

veel meer! 

 

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

Informeert onze Portaal Professional Perspectief u over het nut van een Outplacement en nog meer. 

 

Veel leesplezier en een fijne zomerperiode gewenst! 

 

Met vriendelijke groet, 

Ingeborg & Jenny 

 

N.B. De eerstvolgende nieuwsbrief ontvangt u in september. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

BIJEENKOMSTEN VELUWE PORTAAL  

 

 



 

 

Matchtafel 10 september van 15.00 uur - 16.30 uur 

Meld u nu aan 

Graag nodigen wij u als HR-professional uit voor onze eerstvolgende 

matchtafel. Een succesvolle manier om als werkgevers uit de regio bij 

elkaar te komen om vacatures en medewerkers bij elkaar onder de 

aandacht te brengen. Heeft u vacatures en/of (boventallige) 

medewerkers op zoek naar een nieuwe baan? Meld u nu aan en dan 

zien wij u bij de matchtafel! Ook als niet-deelnemer van het regionale 

HR-netwerk bent u als HR-professional van harte welkom. 

Bekijk hier onze promotiefilm voor meer informatie. 

‘Samen de expertise voor de regio behouden én 

zorgen dat talent op de juiste plek komt.’ 

 

 

 

HR Netwerkbijeenkomst 26 september van 14.00 uur - 17.30 uur 

Meld u nu alvast aan 

 

Deze bijeenkomst staat in het teken van onze Portaal Professionals. 

Wie zijn zij en vooral wat kunnen zij u als werkgever c.q. HR-

professional bieden. 

Geïnspireerd op het televisieprogramma ‘Van onschatbare waarde’. 

Hierin krijgen verkopers van bijzondere en waardevolle spullen de kans 

om hun object te verkopen aan één van de vier experts in ieder een 

eigen ruimte. Tijdens onze versie worden de rollen omgedraaid en zijn 

de verkopers onze Portaal Professionals en u als aanwezige de expert. 

En dat alles op verschillende locaties door Harderwijk heen. Maar hoe 

komt u dan van locatie naar locatie? Dat blijft nog even een verrassing! 

 

  

 

Week van de Arbeidsmobiliteit komt er weer aan 

Meld u nu aan als deelnemende organisatie 

 

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

oktober. Elk najaar organiseert Veluwe Portaal deze ‘Week’. Een 

fantastische mogelijkheid voor organisaties om zichzelf te profileren 

door anderen een kijkje in hun keuken te gunnen. Maar ook om eigen 
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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 en 

na te laten denken over hun eigen toekomstige ontwikkeling. Voor meer 

informatie bekijk onze website en bekijk onze film over deze 'Week' en 

meld u hier als organisatie aan. 

 

Wilt u eerst meer weten over de 'Week', laat u dit dan weten?  

 

 

 

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 nog druk bezig met de invulling van 

de middag. Noteert u de datum alvast in uw agenda! Wilt u zich nu alvast 

aanmelden? Ook dat kan uiteraard. Klik dan hier, want voor het event 

geldt vol=vol. Hier staat ook het voorlopige programma. 

Locatie: Theaterzaal Cultureel Centrum Veluvine in Nunspeet.  

 

 

 

TERUGBLIK BIJEENKOMSTEN  

 

 

 

HR Netwerkbijeenkomst 27 juni 

 

Een bijeenkomst waar de reguliere HR Netwerkbijeenkomst 

samenkwam met de Young HR Professionals. Een mooie mix en een 

hele goede opkomst. 

De aftrap van de middag was voor AWL Techniek. Zij hebben ons 

meegenomen in hoe AWL het thema 'Employer Branding' aanpakt en 

wat zij hier allemaal voor doen. Daaruit bleek al snel dat je hiervoor de 

medewerking van het hele bedrijf nodig hebt. Wat een mooie initiatieven 

en creativiteit. 

Daarna nam Mitchell Brown, Branding expert, het stokje over. Hij heeft 

ons op informele, interactieve, inspirerende én praktische wijze laten 
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zien hoe u we 'Employer Branding' kunnen aanpakken en vooral waar 

we over na moeten denken. 

De aanwezigen hebben inmiddels de presentaties van beide partijen 

ontvangen. Fijn dat jullie er waren, het was een geslaagde middag!  

 

 

 

NIEUWE DEELNEMER(S) BINNEN HET NETWERK  

 

 

 

 

Welkom Pijpers Bronbemalingen 

Een familiebedrijf dat staat voor kwaliteit en service! 

 

Pijpers Bronbemalingen is in 1932 begonnen als bouwbedrijf. Vanaf 1952 

zijn ze geleidelijk overgeschakeld naar het aanleggen van verschillende 

systemen van bronbemalingen en later ook van bronboringen, 

infiltratiebronnen, waterzuiveringssystemen en leveren en aanleggen 

van sproeiers in vijvers. Onze werkzaamheden lopen uiteen van kleine 

kortdurende bronbemalingen voor rioolaansluitingen tot langdurende 

grote bronbemalingen voor parkeerkelders, tunnels, viaducten en 

dergelijke grote kunstwerken. Veiligheid staat daarbij voorop, met de 

VCA * certificering (VGM Checklist Aannemers versie2008/5.1) als 

waarborg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

NIEUWS  

 

 

 

Bedrijvenmarkt Engineering Windesheim 2 okt. 14.00 - 16.30 uur 

Stageinjeregio.nl ook weer aanwezig 

 

Voor studenten van de opleidingen Elektrotechniek, Industrieel Product 

Ontwerpen, Technische Bedrijfskunde, Logistics Engineering en 

https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=ae299d2801&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=c4313af703&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=eecacbc2a7&e=2d295e1be5


 

Werktuigbouwkunde organiseert Windesheim een bedrijvenmarkt. 

Veluwe Portaal is dan aanwezig met www.stageinjeregio.nl. Biedt uw 

organisatie stage- en/of afstudeeropdrachten aan? Dan nodigt 

Windesheim u van harte uit om ook deel te nemen aan deze 

bedrijvenmarkt. Kunt u niet, maar heeft u wel stages en/of 

afstudeeropdrachten in deze richting? Zet ze dan vóór 2 oktober op 

www.stageinjeregio.nl en dan nemen wij deze voor u mee! 

 

Wilt u ook aanwezig zijn op deze Bedrijvenmarkt? Neem dan contact 

met Windesheim op via evenemententechniek@windesheim.nl.  

 

 

 

 

Leve(n)lang Gelders Vakmanschap 

Nog enkele vouchers beschikbaar! 

 

Elektromonteur, bouwvakker, lasser of robotprogrammeur. Op weg naar 

een beter functionerende technische arbeidsmarkt zoeken technische 

bedrijven in Gelderland vakkrachten in alle soorten en maten. Daarom 

stelde Leve(n)lang Gelders Vakmanschap voor iedere om-, bij- of 

herscholing ca. 850 vouchers beschikbaar, waarmee het 

opleidingstraject (grotendeels) vergoed kon worden. Op dit moment 

(telling 1-7-2019) zijn de volgende vouchers nog beschikbaar: 'Ik werk 

buiten de techniek', 'Ik ben ZZP'er in de techniek' en 'Ik wil het technisch 

onderwijs in'. Voor verdere vragen verwijzen wij u 

naar www.geldersvakmanschap.nl.  

 

 

 

'Wat ik altijd wilde worden' 

In samenwerking met Veluwe Portaal en 50 Company 

 

In het nieuwe RTL4 programma 'Wat ik Altijd Wilde Worden' gaat 

Jochem van Gelder op pad met ervaren, energieke mensen om te 

onderzoeken of ze kunnen (zij-)instromen in een job waar ze altijd van 

droomden...maar het nog niet zijn gaan doen. Kandidaten (35+) kunnen 

zich hiervoor nu aanmelden. Wie kent in zijn netwerk iemand die 

hoognodig toe is aan verandering van baan? Kriebelt het bij jou? Voel jij 

https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=75d76f1b14&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=ed5139fe92&e=2d295e1be5
mailto:evenemententechniek@windesheim.nl
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=856018de42&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=8082b405d0&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=fc56913ba1&e=2d295e1be5


 

na jaren trouwe dienst een reorganisatie aan komen en wordt dit 

misschien wel jouw moment? 

 

Gun jezelf een vrijblijvende oriëntatie op een mogelijke nieuwe carrière 

en meld je nu aan! 

 

Zowel Ingeborg van Veluwe Portaal als onze Portaal Professional Anne-

Marije Buckens van 50 Company gaan aan het programma meewerken 

voor het tweede seizoen. Beide in de rol die hen wel bekend is; 

respectievelijk netwerk-expert en zij-instroom-loopbaan-expert. Meer 

informatie volgt later in het jaar!  

 

 

 

 

Sponsoren jubileumevent 

 

Zonder sponsoren kunnen wij op 26 november niet zo'n mooi 

jubileumevent organiseren, zoals we nu doen. Daarom bedanken wij 

graag onze sponsoren: Rabobank Noord Veluwe, Innovatiehuis De 

Diamant, Gemeente Nunspeet, Restaurant The Novice en Veluvine. 

 

 

 

Wilt u ook een bijdrage leveren? Neemt u dan contact met ons op!  
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ONZE PORTAAL PROFESSIONALS LATEN U GRAAG KENNIS 

MAKEN MET HUN DIENSTEN EN/OF PRODUCTEN  

 

 

 

 

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. 

 

Bent u deze datum niet in de gelegenheid, dan organiseren wij i.s.m. 

Veluwe Portaal op 15 oktober een speciale HR Thematafel over dit 

onderwerp. De uitnodiging volgt verderop in deze maand. 

 

 

 

Outplacement - de ins en outs 

Waarom zou u voor outplacement kiezen?  

Het is pijnlijk maar waar; steeds meer winkels en ketens moeten 

reorganiseren of zelfs sluiten. Wat inhoudt dat (veel te veel) personeel 

op straat komt te staan. Het kan ook anders! 

 

Lees hier de blog vanuit Perspectief over Outplacement. 
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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 en als bedrijf) 

-Twitter     -YouTube  

 

 

 

 

“Geef eenzaamheid een gezicht” 

Nieuws vanuit stichting de Nijkerkse Uitdaging 

 

Stichting de Nijkerkse Uitdaging is een bedrijvennetwerk dat 

maatschappelijk betrokken onderneemt, onder andere door kennis en 

ervaring over te dragen. Dit netwerk gaat met elkaar de uitdaging aan 

om eenzaamheid op de werkvloer terug te dringen. Om dit de bereiken 

wordt een campagne gestart onder de noemer “Geef eenzaamheid een 

gezicht”. Omdat de campagne met name gericht is op de medewerkers 

hebben wij ook uw expertise vanuit HRM nodig. 

 

Bekijk hier het volledige artikel. Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname 

aan deze campagne en wilt u samen eenzaamheid op de werkvloer een 

gezicht geven of heeft u nog vragen? Neem dan rechtstreeks contact op 

met Marleen Schuit via o.a. nijkerkseuitdaging@gmail.com.  
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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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