
 

Nieuwsbrief december 2019        
  

 

Beste relatie, 

 

De laatste nieuwsbrief van 2019. Wij kunnen terugkijken op een heel mooi jubileumjaar bij Veluwe Portaal. 

Veel hoogtepunten en met als kers op de taart ons jubileumevent op 26 november jl. Een viering, dat zonder 

u niet mogelijk was. 

 

Uiteraard blikken we in deze  nieuwsbrief nog even kort terug op de afgelopen periode, echter december is 

niet alleen het moment om terug te kijken, maar zeker ook om een blik te werpen in 2020. Op dit moment 

zijn we namelijk al druk bezig met het organiseren van meerdere bijeenkomsten en thematafels. Op 28 

januari is de Young HR Professionals bijeenkomst, op 4 februari de eerste HR Thematafel van 2020 en 

hou alvast uw agenda vrij voor 19 maart! Dan is onze eerstvolgende HR Netwerkbijeenkomst voor al onze 

deelnemers. 

Naast onze bijeenkomsten zijn we achter de schermen ook begonnen met het opstarten van een nieuw 

samenwerkingsnetwerk; de BranchePool Recruitment. Hou hiervoor uw mail in de gaten. Bent u een 

recruiter? Hou dan vooral de middag van 4 juni 2020 alvast vrij. 

 

Verder vieren wij graag een succes met u, heten wij onze nieuwste deelnemers welkom, leest u belangrijke 

informatie van onze Portaal Professionals en nog veel meer. 

 

Veel leesplezier en een mooi 2020 toegewenst! 

 

Met vriendelijke groet, 

Ingeborg & Jenny 

 

  



 

 

BIJEENKOMSTEN VELUWE PORTAAL 2020  

 

 

 

 

Hierbij een overzicht van de aanstaande bijeenkomsten:  

• 28 januari 2020; Young HR Professionals bijeenkomst. 

'Strategische Personeels Planning' i.s.m. Waterschap Vallei en 

Veluwe en Hogeschool Windesheim; meld je hier aan. 

• 4 februari 2020; HR Thematafel 'Kanker op de werkvloer' i.s.m. 

Coach Connect; meld u hier aan. 

• 19 maart 2020; HR Netwerkbijeenkomst, een locatie in 

Harderwijk; uitnodiging volgt begin 2020. Save the date! 

• 4 juni 2020; BranchePool Recruitment bijeenkomst; 

uitnodiging volgt begin april 2020. Save the date! 

 

 

 

TERUGBLIKKEN  

 

 

 

 

JUBILEUMEVENT 10 JAAR VELUWE PORTAAL 26 NOVEMBER 

 

Na maanden voorbereiden was het zover; ons jubileumevent. Met 

presentaties van Jacco Vonhof, Foppe de Haan en Britt Breure hadden 

we een inhoudelijk gevarieerd programma. Via deze weg willen wij 

iedereen bedanken voor de aanwezigheid, enthousiasme én de grote 

hoeveelheid positieve reacties en bedankjes. Wij hebben genoten! Voor 

een impressie van de middag bekijkt u op de website onze fotogalerij en 

de film; 10 jaar Veluwe Portaal.  

 

 

 

 

HR THEMATAFEL WAB 12 NOVEMBER 

 

Ook de tweede sessie was zeer succesvol. Alle aanwezigen hebben 

inmiddels de presentatie vanuit OMVR Advocaten ontvangen. Klik hier 

voor de presentatie. Bij vragen kunt u contact opnemen met Minke 

Bouma, advocaat bij OMVR Advocaten.  

 
 

 

 

 

NIEUWE DEELNEMER(S) BINNEN HET NETWERK  
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Welkom KGS Diamond, onze 100ste deelnemer! 

Toonaangevende fabrikant van flexibele diamantschuurmiddelen en 

elektrolytisch gemetalliseerde stoffen 

 

KGS DIAMOND is een technologiegedreven onderneming die regelmatig 

octrooien aanvraagt en innovaties in de schuurmiddelenwereld 

brengt. De controle van complexe technologieën zoals metallisatie van 

stoffen, galvaniseren, metaalbinding en harsbinding sinteren, expertise 

op het gebied van gegoten hars, spuitcoating en standaard gecoate 

schuurtechnologieën zorgt voor technologische synergieën en werkelijk 

unieke innovaties.  

 

 

 

De Techniek Academie welkom! 

Anders dan anders. 2 dagen naar De Academie, 3 dagen werken bij het 

leerbedrijf met salaris! Klinkt goed toch? 

 

De Techniek Academie is  opgezet door technische bedrijven, Platform 

Techniek Noordwest-Veluwe en Landstede MBO. Zij vinden het 

belangrijk dat er meer studenten voor techniek kiezen, zodat de student 

een goede opleiding krijgt die past bij de vraag van de bedrijven. De 

Techniek Academie zit net even anders in elkaar.  De Academie is een 

vereniging van bedrijven. Er zijn nu 115 bedrijven lid en het aantal 

bedrijven blijft maar groeien. Bij één van die bedrijven kan dan de 

student na de studie aan het werk.  

 

 

 

NIEUWS  

 

 

 

'Wat ik altijd wilde worden' met Jochem van Gelder 

Update; de opnames zitten erop 

 

6 december jl. was het zover. Onze coördinator Ingeborg Lups-Dijkema 

ging op weg naar de opnamestudio in Rotterdam voor haar deelname als 

netwerkexpert aan het televisieprogramma 'Wat ik altijd wilde worden'. 

 

In dit nieuwe RTL4 programma 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. 

 

Zowel Ingeborg als onze Portaal Professional Anne-Marije Buckens 

van 50 Company werken aan het programma mee. In de rol van 
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respectievelijk netwerk-expert en zij-instroom-loopbaan-expert. De 

opnames zitten erop en de afleveringen zijn vanaf 18 januari 2020 te 

zien bij RTL4.  

 

 

 

 

Nieuw contactpersoon project Stage in je regio 

Gwen de Gier van Qimarox 

 

Wij zijn heel erg blij om u voor te mogen stellen aan ons nieuwe 

contactpersoon voor het project Stage in je regio. Vanaf 1 januari 2020 

neemt Gwen het project van Veluwe Portaal onder haar hoede. Gwen 

kennen jullie als HR Adviseur bij Qimarox en mede-oprichtster van ons 

Young HR Professionalnetwerk. Zij gaat zich naast haar huidige baan 

één dag in de week inzetten om het project nóg beter in de markt te 

zetten. Vanaf 1 januari kunt u haar bereiken via stage@veluweportaal.nl.  

 

 

 

SUCCESSEN MOET JE VIEREN  

 

 

 

 

Vervolgsucces vanuit Stage in je regio 

Wat in het vat zit …… (deel 2)  

In onze vorige nieuwsbrief las u dat Floor vanuit het project Stage in je 

regio als stagiaire HRM begonnen was bij één van onze deelnemers; 

SILS uit Apeldoorn. Maar hier is het niet bij gebleven! 

Onlangs vroeg Floor aan ons om mee te denken over een plaatsing voor 

haar afstudeeropdracht per februari 2020 met de vraag of wij hierin iets 

konden betekenen. Uiteraard gingen wij wederom voor haar aan de 

slag. Eén van haar wensen was bij een non-profit of zorgorganisatie af 

te studeren. Wij hebben direct haar vraag uitgezet binnen onze 

BranchePool Zorg en na enkele (telefonische) gesprekken, mocht Floor 

op gesprek komen bij de Zorggroep Noordwest-Veluwe. En.... ze is 

aangenomen als afstudeerder per 1 februari 2020. 

Via deze weg willen wij Hiltje van Ledden van de Zorggroep  Noordwest-

Veluwe bedanken voor het enthousiasme en medewerking én Floor 

wederom veel succes wensen tijdens het afstuderen. 

 

 

Meeloopmoment, “een echte aanrader”. 

Maatwerk binnen de 'Week van de Arbeidsmobiliteit' 
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Tijdens de Week van de Arbeidsmobiliteit staat het meelopen bij andere 

bedrijven centraal. In deze blog laten wij Caroline aan het woord. Lees 

hier Caroline haar ervaring over haar maatwerk-meeloopmomenten. 

 

 

 

ONZE PORTAAL PROFESSIONALS LATEN U GRAAG KENNIS 

MAKEN MET HUN DIENSTEN EN/OF PRODUCTEN  

 

 

 

 

Update slapende dienstverbanden 

Inclusief advies vanuit OMVR 

 

Tijdens de onlangs georganiseerde thematafels en ons seminar WAB 

hebben wij al even kort stil gestaan bij de problematiek rondom slapende 

dienstverbanden. Onlangs heeft de Hoge Raad arrest gewezen. De 

Hoge Raad is van oordeel dat goed werkgeverschap met zich 

meebrengt dat een werkgever in moet stemmen met een verzoek van 

de werknemer die een slapend dienstverband heeft tot beëindiging van 

de arbeidsovereenkomst onder toekenning van de transitievergoeding. 

Lees hier het volledige artikel.  

 

 

 

 

Keuze uit een nieuw gevarieerd aanbod aan opleidingen 

Met start in januari 2020! Meld u nu aan. 

 

Personeel, Organisatie & Communicatie (POC) niveau 4 

Kennis van verschillende gespreksvormen of de richtlijnen voor 

conflictbehandeling is onontbeerlijk en komt veelvuldig aan bod in deze 

module.  

Verzilver uw ervaring met de assessor training techniek 

Als assessor brengt u uw ervaring uit het werkveld in bij de Proeve van 

Bekwaamheid (het praktische deel van het eindexamen in de techniek).  

 

Leergang Dienstverlener in de zorg 

Wilt u op een praktische manier kinderen, volwassenen of ouderen 

helpen die ondersteuning nodig hebben? 

Lees hier verder voor meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden. 
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Langdurig ziekteverzuim 

Zo beperkt u de lasten 

 

Op een gemiddelde werkdag zit één op de 25 medewerkers thuis 

wegens ziekte. Het is meestal niet prettig als er iemand zijn werk niet 

kan doen. Maar als de kosten bij langdurig verzuim gaan oplopen naar 

– en dat is een reëel bedrag – 250 euro per medewerker per dag, wordt 

het een ander verhaal. De vraag is hoe u goed werkgeverschap kunt 

tonen én tegelijk de financiële risico’s beheersen. Want eerlijk is eerlijk: 

die twee lijken soms tegenhangers van elkaar. MBM helpt u daarbij. 

Hoe? Dat leest u hier. 

 

 

 

 

Winnovation Event (ICT) 

Presentatie van de meest innovatieve digitale producten en diensten 

 

Nieuwe ideeën opdoen over digitale toepassingen? In gesprek gaan 

over toepassingen voor uw bedrijf? Bezoek dan op donderdag 16 januari 

2020 tussen 13.00 tot 16.30 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. Lees hier verder.  

 

 

 

OVERIG  

 

 

 

 

Subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb 

Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl 

 

MKB-bedrijven kunnen vanaf maart 2020 subsidie aanvragen om een 

bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te 

krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up to date te houden. 

Ook grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en de recreatiesector 

kunnen aanspraak maken op subsidie. Lees hier verder.  
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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 2020  

 

 

 

 

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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