
   

 

Beste relatie, 

 

Zo halverwege het eerste kwartaal hebben we al enkele stormen achter de rug en warmterecords zijn 

verbroken. Iedereen heeft het erover en de balans wordt opgemaakt; de winter komt hoogstwaarschijnlijk 

niet meer, want het klimaat verandert. Als wij de balans zo halverwege deze maand opmaken, dan komt er 

een grote glimlach op ons gezicht. Met enkele waardevolle bijeenkomsten achter de rug, zoals die van de 

Young HR Professionals, de HR Thematafel en de 'Meet & Greet' voor de boventallige mensen van het 

failliete THR uit Apeldoorn. We gaan dan ook met vol vertrouwen de tweede helft van dit kwartaal in. Waarbij 

we onder andere op 3 maart onze matchtafel organiseren, 19 maart onze HR Netwerkbijeenkomst over 

Vitaliteit en de volgende voor de Young HR Professionals hangt ook alweer in de lucht. 

 

Naast onze bijeenkomsten zijn we ook druk bezig met het opzetten van een nieuwe BranchePool; die van 

Recruitment. Meer informatie volgt in de eerstvolgende nieuwsbrief. Ook is Gwen sinds januari één dag in 

de week voor ons aan de slag om Stage in je Regio nóg meer op de kaart te zetten. Want er komt weer een 

nieuwe stageronde aan per september, waar de studenten zich nu voor aan het oriënteren zijn. Uiteraard 

willen we zoveel mogelijk studenten in de regio ontvangen. 

 

Verder heten wij onze nieuwste deelnemers welkom, nieuws vanuit onze Portaal 

Professionals en nog meer. Veel leesplezier! 

 

Met vriendelijke groet, 

Ingeborg & Jenny 
 

 



 

 

BIJEENKOMSTEN VELUWE PORTAAL 2020  

 

 

 

 

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 VANUIT VELUWE PORTAAL  

 

 

 

Banenmarkt 'Meet & Greet' THR 

Wat was afgelopen vrijdag een dankbare dag! We hebben vele 

boventallige medewerkers van THR rechtstreeks in contact gebracht 

met werkgevers én opleiders uit de regio op de Meet&Greet. Goede 

verhalen gehoord en diverse successen ter plekke beklonken! 

Werkgevers gaan nu in gesprek met de potentiële nieuwe werknemers. 

Met grote inzet van de HR afdeling bij het voormalige THR. Dank aan 

alle aanwezige werkgevers en succes met de nieuwe medewerkers!   

 

 
 

Succes vanuit de Werkmarkt Zorg 

In navolging van WZU Veluwe waar 5 nieuwe werknemers zijn 

aangenomen, ontvingen wij vanuit één van onze andere deelnemers, 

Philadelphia Zorg een positief bericht over hun behaalde succes. Naar 

aanleiding van de Werkmarkt Zorg in oktober 2019 zijn er bij hen 

inmiddels 3 nieuwe medewerkers aangenomen. Gefeliciteerd!  

 

 

https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=b8851acd42&e=2d295e1be5
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Bedrijvenmarkt Engineering Hogeschool Windesheim 

Voor studenten van de opleidingen Elektrotechniek, Industrieel Product 

Ontwerpen, Technische Bedrijfskunde, Logistics Engineering en 

Werktuigbouwkunde organiseert Windesheim op dinsdag 17 maart a.s. 

een bedrijvenmarkt. Wij hebben ons voor Stage in je Regio ook weer 

opgegeven! Vanuit VP vertegenwoordigen wij de werkgevers in ons 

netwerk door actief deel te nemen aan de stagemarkt.  

Doel van de Bedrijvenmarkt is om de studenten kennis te laten maken 

met bedrijven uit de sector, waar ze mogelijk een stage- of 

afstudeeropdracht kunnen werven. Voor bedrijven is de markt een 

uitgelezen kans om kennis te maken met potentiële stagiairs en/of 

toekomstige medewerkers, maar ook om te netwerken met collega's uit 

het bedrijfsleven en docenten van de opleidingen. 

 

Lees hier meer over het programma >>  

 

 

 

STAGE IN JE REGIO  

 

 

 

Zorg dat studenten u kunnen vinden 

Het doel van Stage in je Regio is het bij elkaar brengen van studenten 

en bedrijven in de regio. Maar wist u dat ... 

• ... onze regio een totaal van ca. 9.000 hbo/wo studenten kent*? 

• ... Wij >100 organisaties ondersteunen? 

• ... het blijkt dat 52% van deze bedrijven géén stage vacatures op hun website heeft staan? 

• ... 23% van hen aangeeft dat er wel mogelijkheden zijn, maar er geen duidelijke omschrijving 

wordt vermeld? 

• ... 52% van de studenten het lastig vindt om een geschikte stage te vinden*? 

• ... dat de meeste studenten gericht op een functie/organisatie zoeken en bij geen specificaties 

zij niet verder gaan informeren naar de mogelijkheden?  

• ... studenten aan voorgaande stagiair(e)s van hun studie ervaringen opvragen en hen veelal 

volgen in hun advies*? 

Kortom: Zorg dat de studenten u weten te vinden. Log in op www.stageinjeregio.nl en maak 

uw hbo en wo stages en afstudeeropdrachten zichtbaar. Kunnen wij u helpen? Neem dan 

contact op met onze projectleider Gwen de Gier via stage@veluweportaal.nl. 

*Bronnen: CBS en Studentenbureau.nl 

https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=ffc561c5af&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=879fc05aa6&e=2d295e1be5
mailto:stage@veluweportaal.nl
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=6f5a96cb2b&e=2d295e1be5


 

 

ONZE PORTAAL PROFESSIONALS LATEN U GRAAG KENNIS 

MAKEN MET HUN DIENSTEN EN/OF PRODUCTEN  

 

 

 

 

SLIM-regeling; Subsidie voor leren en ontwikkelen in het MKB 

Werkgevers in het MKB kunnen vanaf maart 2020 subsidie aanvragen 

om hun medewerkers te helpen leren en ontwikkelen. Deze 

‘Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen’ 

(SLIM-regeling) kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor het verkrijgen van 

loopbaan- of ontwikkeladvies voor uw medewerkers. Een prachtige 

kans. En Perspectief kan u daar bij helpen! 

 

Lees hier meer en hoe Perspectief u hiermee kan helpen >>  

 

 

 

 

Congres PerspectieFIT; Op naar een vitaal bedrijf 

In aansluiting op onze HR Netwerkbijeenkomst 'Vitaliteit', organiseert 

Perspectief het congres PerspectieFIT op 31 maart. Hoe vergroot ik de 

vitaliteit en het werkplezier binnen mijn organisatie? De energieke 

spreker Arjen Banach over talent dat alsmaar schaarser en kieskeurig 

wordt. Want als medewerkers de organisaties voor het uitzoeken 

hebben, hoe val je dan nog op?  

Zo zijn er verder nog inspirerende lezingen en interessante workshops. 

Alles om u op weg te helpen om daar concreet binnen uw organisatie 

mee aan de slag te gaan. Om te zorgen dat uw organisatie FIT is! 

 

Lees hier meer en de mogelijkheid tot aanmelden >>  

 

 

 

NIEUWE DEELNEMERS BINNEN HET NETWERK  
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DIRECTION subsidieadviseurs welkom! 

DIRECTION opereert al sinds 1993 als landelijk 

subsidieadviesbureau voor ondernemers en 

bedrijven. Zij adviseren u over alle 

subsidiemogelijkheden en fiscale voordelen. Zij 

coördineren en helpen u bij het gehele 

subsidietraject, van A tot Z.  

 

Welkom Omnivent! 

Omnivent is internationaal specialist op het gebied 

van ontwikkeling, fabricage en installatie van 

moderne ventilatie- en klimaattechnieken. 

Wereldwijd onderscheiden zij zich door het 

leveren van specifieke oplossingen tegen 

verantwoorde prijzen en hoogstaande service.  

 

 

OVERIG  

 

 

 

 

Melding buitenlandse opdrachtnemer 

Als u werkt met buitenlandse opdrachtnemers, 

bent u vanaf 1 maart 2020 verplicht te controleren 

of zij zich inschrijven bij een online meldpunt van 

de overheid. 

Ook moet u controleren of de gegevens die de 

buitenlandse opdrachtnemer invoert wel correct 

zijn en ze eventueel corrigeren. Doet u dat niet, 

dan bent u daar mede-aansprakelijk voor en 

kunnen hoge boetes volgen. 

Lees hier meer over de meldplicht >> 

Bron: Personeelsnet.nl  

 

 

De perfecte match 

In deze krappe arbeidsmarkt volstaat het niet om 

slechts de interesse van kandidaten te wekken. Je 

moet ervoor zorgen dat werkzoekenden zich 

verbonden voelen met je bedrijf, zodat ze op je 

vacature solliciteren en uiteindelijk je aanbod 

accepteren. Wat kun je doen om de aandacht van 

je kandidaat te trekken? Hoe kun je een duurzame 

relatie met kandidaten opbouwen in 5 stappen? 

 

Lees hier verder en download de whitepaper >> 

Bron: HR Praktijk / Indeed  

 

 

SOCIALS  

 

 

https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=7e41cc675f&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=5bf51f9f32&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=4a2a1461ac&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=c8f1b3407a&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=238fe49176&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=7cb39fe2cb&e=2d295e1be5
http:///
http:///


 

 

Volg Veluwe Portaal op social media en mis niets 

 

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 volgen 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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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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