
 

 
 

Beste relatie, 

 

In het eerste kwartaal staat er veel moois te gebeuren bij Veluwe Portaal. Te beginnen met de aanstaande 

bijeenkomsten, zoals dinsdag 28 januari, de Young HR Professionals bijeenkomst, op 4 februari de HR 

Thematafel, op 3 maart onze matchtafel en 19 maart onze HR Netwerkbijeenkomst. 

 

Naast onze regionale rol, gaan we dit voorjaar tijdelijk nationaal! Vanaf 1 februari starten de uitzendingen 

van 'Wat ik altijd wilde worden',  een tv-programma van RTL4 met Jochem van Gelder. In elke aflevering 

neemt Veluwe Portaal de rol van netwerkexpert op zich. In 8 afleveringen geven wij (Ingeborg) tips over dit 

onderwerp. 

 

Verder heten wij onze nieuwste deelnemers welkom en nog meer. Veel leesplezier! 

 

Met vriendelijke groet, 

Ingeborg & Jenny 

 

N.B. Wilt u een vrijblijvende afspraak om deelname aan ons netwerk te bespreken? 

Laat ons dit dan weten via algemeen@veluweportaal.nl.  

  

 

BIJEENKOMSTEN VELUWE PORTAAL 2020  

 

 

 

 

Datum: dinsdag 28 januari 2020 

Wat: Bijeenkomst Young HR Professionals 

Locatie: Waterschap Vallei en Veluwe 

Thema: Strategische Personeels Planning (SPP) 

 

Lees meer en meld je nu hier aan >>  

 

Datum: dinsdag 4 februari 2020 

Wat: HR Thematafel 

Locatie: Veluwe Portaal 

Thema: Kanker op de werkvloer 

 

Lees meer en meld u nu hier aan >>  
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Datum: dinsdag 3 maart 2020 

Wat: Matchtafel 

Locatie: Veluwe Portaal 

Thema: Behoud van vakmensen in de regio 

 

Lees meer en meld u nu hier aan >>  

 

Datum: donderdag 19 maart 2020 

Wat: HR Netwerkbijeenkomst 

Locatie: Landstede mbo 

Thema: Hoe vitaal is uw organisatie? 

 

Lees meer en meld u nu hier aan >>  

 

 

NIEUWS  

 

 

 

 

'Wat ik altijd wilde worden' vanaf 1 februari op RTL4 

Veluwe Portaal gaat tijdelijk nationaal! 

 

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. Ingeborg werkt mee aan het programma in de rol van 

netwerkexperts. In 8 afleveringen geeft zij tips over dit onderwerp. 

 

De eerste aflevering is te zien op zaterdag 01 februari 

om 17.00 uur op RTL4.  

 

  
 

 

NIEUWE DEELNEMERS BINNEN HET NETWERK  
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DJM Food Processing welkom! 

 

DJM Food Processing heeft zich de afgelopen 

decennia ontwikkeld tot een belangrijke speler op 

de wereldmarkt voor productiemachines voor 

snacks en kant-en-klaargerechten. DJM biedt 

oplossingen voor alle productiestappen, van de 

invoer van productmix tot afgewerkte producten. 

Een DJM-machine betekent zekerheid, efficiëntie, 

betrouwbaarheid en lage TCO (Total Cost of 

Ownership), wat resulteert in een optimale ROI 

(Return on Investment).  

 

Welkom Home Instead Thuisservice! 

 

Voor Home Instead Thuisservice Noord en 

Midden Veluwe gaat welzijn vóór zorg. Zij 

ondersteunen senioren bij de mensen thuis, 

omdat ze dagelijks ervaren dat senioren thuis 

geholpen willen worden. Zij bieden hulp en 

ondersteuning gericht op het versterken van de 

kwaliteit van leven. Medische en verpleegkundige 

handelingen vallen daar niet onder. Op dat punt 

bieden zij alleen begeleiding en persoonlijke 

verzorging.  

 
 

 

STAGE IN JE REGIO  

 

 

 

Stage in je Regio nu ook op social media 

LinkedIn en Facebook! 

 

Om het project nóg beter in de markt te zetten is Stage in je Regio nu 

ook op een tweetal social media kanalen te volgen. Wekelijks houden 

wij u via deze kanalen op de hoogte over stages en afstudeeropdrachten 

uit de regio. Maar ook met tips & trucs en overige informatie over stages. 

 

Facebook: Klik hier en volg! 

LinkedIn: Klik hier en volg! 

 

Heeft u vragen of opmerkingen over stages en/of afstudeeropdrachten, 

dan kunt u ons bereiken via stage@veluweportaal.nl.  

 
 

 

 

 

SUCCESSEN DELEN  
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Gefeliciteerd Perspectief Groep! 

 

Perspectief is uitgeroepen tot hét Vitaalste Bedrijf 

van Nederland 2019! Volgens de vakjury is 

vitaliteit bij Perspectief geen trend of iets wat je 

erbij doet, maar echt verweven in het DNA van het 

bedrijf. Lees hier verder >>  

 

Van militair naar chauffeur 

 

Lees hier het succesverhaal van hoe de 

matchtafel kan leiden tot een nieuwe kans voor 

iemand die al twee jaar in de WW zat. Een echte 

#win-win-win situatie. Lees hier verder >>  

 

 

OVERIG  

 

 

 

 

Werkt u met oproepkrachten? 

Dan moet u ze na een jaar vaste uren aanbieden! 

 

Door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), moeten werkgevers met 

oproepkrachten in actie komen. Want na twaalf maanden 

dienstverband, moeten zij hun oproepkrachten een aanbod doen voor 

een vast aantal uren. Opgelet: Als de oproepkracht voor 1 januari 2020 

al langer dan 12 maanden in dienst is, moet u het aanbod nog vòòr 1 

februari 2020 doen. Lees hier verder >>  

 

 

Addendum lage WW-pemie 

Elektronische handtekening mag nu ook 

 

Werkgevers hebben tot april 2020 de tijd om hun administratie op orde 

te brengen voor de lage WW-premie. Dan moet in de loonadministratie 
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schriftelijk bewijs zitten, waaruit blijkt welke werknemers vòòr 31 

december 2019 in vaste dienst waren. Dat bewijs, een 

arbeidsovereenkomst of een addendum, mag nu ook elektronisch 

ondertekend worden. Dat kan per mail, of bijvoorbeeld met een link in 

het HR-systeem. Hier leest u meer over het addendum >>  

 

 

 

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 

-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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