
 

Nieuwsbrief oktober 2019        
  

 

Beste relatie, 

 

In deze nieuwsbrief leest u over onze aanstaande bijeenkomsten, met uiteraard ons exclusieve 

jubileumevent op 26 november aanstaande. Waarbij inmiddels de eerste 100 plekken gereserveerd zijn. 

Dus heeft u zich nog niet aangemeld? Doe dit dan alsnog, voordat alle plakken vergeven zijn. Ons 

jubileumevent vindt plaats in de 'Week van het ID' van het Innovatiehuis Noord-Veluwe, een week boordevol 

inspiratie over vernieuwing in de regio. Deze week wordt op donderdag 28 november feestelijk afgesloten 

met de uitreiking van de Veluwse Innovatieprijs. Meer weten over de activiteiten in deze week of wilt u zich 

aanmelden? Lees dan vooral verder. 

 

Ook blikken wij terug op de afgelopen periode en geven een blik in toekomstige activiteiten, zoals onze 

deelname aan het televisieprogramma Wat ik altijd wilde worden van RTL4 met een oproep voor enkele 

specifieke kandidaten. Ook zijn we bezig om i.s.m. Waterschap Vallei en Veluwe een nieuwe bijeenkomst 

te organiseren voor de Young HR Professionals binnen ons netwerk. Hierover meer in de volgende 

nieuwsbrief. 

 

Verder vieren wij graag een succes met u, heten wij onze nieuwste deelnemer welkom en nog veel meer. 

 

Veel leesplezier! 

 

Met vriendelijke groet, 

Ingeborg & Jenny 

  

 

BIJEENKOMSTEN VELUWE PORTAAL  

 

 

 

 

Jubileumevent 26 november van 13.30 uur - 18.00 uur 

"Innovatie en modernisatie van de arbeidsmarkt" 

 

Dit jaar bestaat Veluwe Portaal 10 jaar. In dit decennium zijn wij 

gegroeid naar een HR/werkgeversnetwerk van 100 aangesloten, 

regionale organisaties op de Noord-Veluwe. Wij willen dit samen met 

onze genodigden vieren tijdens ons jubileumevent! Dit exclusieve event 

(slechts 150 plaatsen beschikbaar) is onderdeel van de ‘Week van het 

ID’ van Innovatiehuis Noord-Veluwe. Meld u nu aan en raak geïnspireerd 

door onze sprekers Jacco Vonhof, Foppe de Haan en Britt Breure. 
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Hierbij een overzicht van de aanstaande bijeenkomsten:  

• 12 november; HR Thematafel WAB (extra editie); aanmelden is 

niet meer mogelijk. 

• 15 november; Ondernemersontbijt; op verzoek van gemeente 

Nunspeet geven wij een presentatie over Stage in je regio. Dit 

i.s.m. AARTEC Engineering en 2 HBO stagiair(e)s van 

Hellebrekers Technieken. 

• 25 november; Training 'Check! Zit jij nog op je plek?'; speciaal 

voor zorgmedewerkers. 

• 26 november; Jubileumevent 10 jaar Veluwe Portaal; meld u 

hier aan. 

• 28 november; Veluwse Innovatieprijs; meld u hier aan. 

• 10 december; Matchtafel; meld u hier aan. 

 

 

 

TERUGBLIKKEN  

 

 

 

 

WEEK VAN DE ARBEIDSMOBILITEIT 

 

Met 11 deelnemende organisaties hebben wij uiteindelijk 21 verzoeken 

tot meelopen kunnen realiseren. De meeste hebben inmiddels 

plaatsgevonden. Enkele zullen nog gaan gebeuren buiten deze 'Week' 

om. Alle betrokkenen willen wij hartelijk danken voor de mogelijkheden 

en het openstellen van jullie organisaties! 

 

Op dit moment zijn wij i.s.m. Windesheim bezig om het onderzoek naar 

de 'Week' af te ronden. Dit alles om te bekijken hoe we dit event voor 

de volgende keer nog beter in de markt kunnen zetten voor jullie. 

Wordt vervolgd.  

 

 

 

 

ZORGWERKMARKT 8 OKTOBER 

 

Uiteindelijk hebben 160 potentiele zorgmedewerkers zich gemeld 

tijdens de zorgwerkmarkt op 8 oktober jl. Een mooi resultaat, waarbij er 

vernieuwde contacten zijn gelegd en waarbij de eerste sollicitatie 

gesprekken gevoerd zijn! Wij zijn zeer trots op de samenwerkende 

partijen vanuit de BranchePool Zorg in deze!  
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HR THEMATAFEL WAB 15 OKTOBER 

 

De eerste sessie was zeer succesvol. Alle aanwezigen hebben 

inmiddels de presentatie vanuit OMVR Advocaten ontvangen. Zodra 

de tweede sessie op 12 november is geweest, komt deze voor 

iedereen beschikbaar.  

 

 

 

NIEUWE DEELNEMER(S) BINNEN HET NETWERK  

 

 

 

 

Welkom AARTEC Engineering 

Ontwikkelaar van de eerste automatische engineer, Configure4Me! 

 

AARTEC Engineering bestaat 25 jaar! Al 25 jaar worden er door de 

engineers van AARTEC projecten en oplossingen geleverd van een 

ongekend hoog niveau. In de afgelopen 25 jaar heeft de transitie 

plaatsgevonden van tekentafel naar High-end CAD-systemen. Het 

engineeringproces bij AARTEC is ontworpen om klanten een efficiënte 

en effectieve workflow te bieden. Van calculatie tot end-of-live van een 

installatie.  

 

 

 

NIEUWS  

 

 

 

 

Week van het ID; 25 tot en met 28 november 

Een week vol innovatie 

 

Innovatiehuis Noord-Veluwe organiseert van 25 tot en met 28 

november de derde editie van de Week van het ID. In deze week staat 

innovatie in de regio centraal en worden er speciaal voor ondernemers 

verschillende boeiende bijeenkomsten georganiseerd. 

Ontdek hier welke bijeenkomsten u kunt bezoeken!  

 

 

 

'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 
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droomden...maar het nog niet zijn gaan doen. Onze coördinator, 

Ingeborg Lups-Dijkema, is één van de experts binnen het nieuwe 

seizoen van dit programma. Zij zijn hiervoor nog op zoek naar enkele 

kandidaten die een snuffelstage willen ervaren op televisie als 

apothekersassistent, bouwer van luxe boten, taxichauffeur of 

werken in de tuinbouw. Ben jij hiervoor de aangewezen persoon? 

Meldt je dan nu nog hier aan, want de opnames beginnen al bijna! 

 

Zowel Ingeborg als onze Portaal Professional Anne-Marije Buckens 

van 50 Company werken aan het programma mee. In de rol van 

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

opnames beginnen bijna en de afleveringen zijn vanaf januari 2020 te 

zien bij RTL4. Wordt vervolgd.  

 

 

 

 

Bedrijvenmarkt BMR Windesheim 14 nov. 9.30 - 13.00 uur 

Stageinjeregio.nl is aanwezig 

 

Voor studenten van de opleidingen Business, Media en 

Recht organiseert Hogeschool Windesheim een bedrijvenmarkt. 

Veluwe Portaal is dan aanwezig met www.stageinjeregio.nl. Aanmelden 

hiervoor is niet meer mogelijk, omdat het max. aantal aanmeldingen is 

bereikt. Biedt uw organisatie stage- en/of afstudeeropdrachten voor dit 

domein aan, maar heeft u zich niet meer kunnen aanmelden? Dan 

bieden wij u aan om bij ons op de stand te komen (mogelijk voor één 

organisatie)! Lukt u dit niet? Zet uw stages en/of afstudeeropdrachten 

dan vóór 14 november op www.stageinjeregio.nl en dan nemen wij deze 

voor u mee naar de markt!  

 

 

 

SUCCESSEN MOET JE VIEREN  

 

 

 

 

Succes vanuit Stage in je regio 

Wat in het vat zit ……  

Onder het mom, successen moet je delen, hierbij een succes vanuit ons 

project Stage in je regio. Per september jongstleden is Floor als stagiaire 

HRM begonnen bij één van onze deelnemers; SILS uit Apeldoorn.  

Lees hier hoe e.e.a. tot stand is gekomen.  

Via deze weg willen wij Petra bedanken voor alle medewerking, Floor 

veel succes wensen tijdens de stage en Godfried bedanken voor de 

lead.  

 

https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=12f6526fc6&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=6dfcdf5a5f&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=a51e2bfbe3&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=878e908e4f&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=d3ea25cb8f&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=43fd881761&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=1a3c86f7e3&e=2d295e1be5


 

 

ONZE PORTAAL PROFESSIONALS LATEN U GRAAG KENNIS 

MAKEN MET HUN DIENSTEN EN/OF PRODUCTEN  

 

 

 

 

Wat zeggen de cijfers? 

Keuze uit een gevarieerd aanbod aan opleidingen  

Voor iedere organisatie is het van belang om financieel-administratief 

en bedrijfseconomisch inzicht te hebben. Met de 

bedrijfsadministratieve opleidingen van Groei Opleidingen spijker je je 

kennis in de avonduren bij. Onze docent ondersteunt je daarbij en 

bereidt je voor op het behalen van een landelijk erkend deelcertificaat 

of diploma zoals Praktijkdiploma Boekhouden (PDB®) of Moderne 

Bedrijfsadministratie (MBA®). 

 

Lees hier meer over deze opleiding en meld u of uw medewerker aan. 

  

 

 

 

 

Global Game Jam 2020 (ICT) 

Dé kans om kennis te maken met studenten HBO-ICT (en zij met u) 

 

De Global Game Jam is een wereldwijd game creation evenement. 

In het laatste weekend van januari 2020 bundel je als ICT 

professional 48 uur lang je krachten met studenten van HBO-ICT 

Windesheim en Cibap en ontwikkel je in teams de vetste 

games. Samen met studenten en collega’s uit het bedrijfsleven begin 

je vanaf 0 en werk je tot een volledig functionerende game aan de 

hand van een wereldwijd thema. De games worden beoordeeld door 

een vakjury op criteria zoals creativiteit en functionaliteit.  

Lees hier meer!  

 

 

 

 

Lancering BaanBreker 2020 op 19 november 2019 

Een praktische en motiverende scheurkalender 

 

Op 19 november om 16.00 uur lanceert 50 Company de BaanBreker 

2020. De BaanBreker 2020 is de praktische en motiverende 

scheurkalender die jou elke dag een quote, tip, weetje of opdracht 

geeft, waarmee jij het maximale uit je loopbaan haalt. 366 pagina's die 

jou helpen om van 2020 het beste jaar op het gebied van werk, 

carrière en loopbaan te maken. 

Bekijk hier de uitnodiging.  
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OVERIG  

 

 

 

 

Insturen nominaties Linneausonderscheiding 

Voor nog meer nieuws 

 

Tijdens ‘De Ontmoeting’ in 2020 wordt de 22-ste 

Linnaeusonderscheiding uitgereikt. Met ingang van het jaar 2019/2020 

heeft het bestuur van het departement de Linnaeusonderscheiding 

overgedragen aan “Economic Board Noord-Veluwe.” 

Ook dit jaar vragen zij weer om uw nominaties voor deze mooie 

onderscheiding kenbaar te maken. De Linnaeusonderscheiding is voor 

die ondernemer of instelling die zich nadrukkelijk onderscheidt op het 

gebied van 'een aantoonbare uitzonderlijke sociaal-maatschappelijke 

betrokkenheid'. 

Lees hier verder.  

 

 

 

Onze vacaturesite werkinjeregio.nl 

De meest actuele vacatures van de Noord-Veluwe en omgeving 

 

Bent u op zoek naar die ene leuke collega? Of bent u wellicht op zoek 

naar een geschikte vacature voor door- of uitstromende medewerkers? 

Hier kunt u niet alleen uw vacature kosteloos plaatsen en vinden, maar 

ook vakmensen uit de regio. Publiceer uw vacature op 

www.werkinjeregio.nl én vindt het talent waarnaar u op zoek bent!  

 

Staat uw vacature nog niet op Indeed? Dan wordt deze automatisch 

doorgeplaatst vanuit onze vacaturesite, zonder kosten.  

 

 

 

Onze vacaturesite stageinjeregio.nl 

De meest actuele HBO en WO stages van de Noord-Veluwe e.o. 

 

Bent u op zoek naar het talent, die bij uw bedrijf past om uw stage- of 

afstudeeropdracht te vervullen? Op www.stageinjeregio.nl kunt u uw 

HBO en WO stagevacatures en afstudeeropdrachten kosteloos 

plaatsen én uw bedrijf profileren. Daarnaast vindt u hier tips voor het 

begeleiden van een student én studenten, die op zoek zijn naar een 

stage of afstudeeropdracht. Kortom: publiceer uw stage(s) en/of 

afstudeeropdracht(en) én vindt het talent waarnaar u op zoek bent! 

 

Om MBO talenten te vinden, kunt u via MijnSBB een vacature plaatsen 

op www.stagemarkt.nl.  
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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  

 

 

 

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.  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

Copyright © *2019* All rights reserved. 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u deel uitmaakt van -of gelieerd bent aan- het regionale HR-netwerk van Veluwe Portaal. 

 
Ons mailadres is: 

algemeen@veluweportaal.nl 
 

Wilt u de manier wijzigen, waarop u de mails ontvangt of u uitschrijven? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list 

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

  

 

https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=44eb5a14ea&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=6aeb7f78c0&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=1463977c05&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=e28b39e6bb&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=14f611c9fb&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=39429a4f02&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=4b5baae149&e=2d295e1be5
mailto:algemeen@veluweportaal.nl
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/profile?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=8ea7cc6fe5&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/unsubscribe?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=8ea7cc6fe5&e=2d295e1be5&c=582f80841e
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=ef5f889974&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=6b8374bb5d&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=c826889b0a&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=60d26b23bf&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=ee2df70d4c&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=2ae4b19711&e=2d295e1be5
mailto:algemeen@veluweportaal.nl

