
WERK IN JE REGIO STAGE IN JE REGIO

VELUWE PORTAAL
IN 99 SECONDEN
Lees deze flyer en in 99 seconden weet je wat
Veluwe Portaal is, doet en oplevert. Uitgebreidere
informatie vind je op de www.veluweportaal.nl

Dit levert deelname op
Kostenbesparing bij vacaturevervulling en herplaatsing,

behoud van vakmensen in de organisatie, organisatie van inzet
medewerkers bij piek- en dalperiodes, inkoopvoordeel bij onze

Portaal Professionals, (regionale) subsidies en
arbeidsmarktprojecten, toegewijd kennisnetwerk met collega

HR-deskundigen en -professionals, kennisdeling.

Dit voeren wij ook uit
Initiëren en uitvoeren van arbeidsmarktprojecten en uitgeven
van subsidies in het belang van de regionale arbeidsmarkt.

Samenwerkingspartners
Samenwerking met o.a. onze Portaal Professionals,

gemeente Nunspeet, Platform Techniek, Economic Board
Noord-Veluwe, NVOO en Provincie Gelderland.

Dit bieden wij aan
Ondersteuning en advies bij HR-vraagstukken vanuit het
regionale HR-netwerk.
De verbinding tussen de drie O's:
Ondernemers, Onderwijs en de Overheid.

“Veluweportaal is voor mij het onderling delen van kennis en

kunde, in een prettige en persoonlijke sfeer op goed georgani-

seerde events. Een goed platform om in contact te komen met

veel HR professionals en mooie organisaties in de regio, om

elkaar waar mogelijk beter te maken.”

LUITENANT-KOLONEL JACCO NIJDAM
Hoofd Employabilitycentrum Noord-Oost Nederland,
Ministerie van Defensie Deelnemer Veluwe Portaal

“Deelname aan onder andere de bijeenkomsten van Veluwe

Portaal geven ons het juiste, benodigde inzicht in de regionale

arbeidsmarkt. Het contact met de regionale bedrijven en

bemiddelaars helpt ons om personeel op een juiste wijze te

begeleiden naar een nieuwe baan.”

Dit vinden wij belangrijk
Behoud van vakmensen in de regio Noord-Veluwe,
Apeldoorn, Nijkerk en Zeewolde.

Dit is Veluwe Portaal
Veluwe Portaal is een niet-commercieel en
onafhankelijk HR-netwerk van, voor en door
werkgevers, gericht op arbeidsmobiliteit,
HR-vraagstukken en duurzame inzetbaarheid.
Met alle ruimte voor kennisdeling op HR-gebied.

Dit organiseert Veluwe Portaal
HR-netwerkbijeenkomsten, kennissessies, HR-thematafels,
matchtafels, arbeidsmarktprojecten, BranchePool Zorg,
Young HR Professionals-netwerk, BranchePool
Recruitment, (online) ondersteuning, nieuwsbrieven, een
vacature- en stagewebsite een kandidatenpool, een
loopbaanportaal en nog veel meer.

TEUNO BLANKESTEIJN
Business Manager Perspectief Groep bv Portaal Professional



Kansen op de arbeidsmarkt
De kwalificaties van werkzoekenden sluiten niet altijd aan op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. In deze regio is deze
mismatch voornamelijk in de techniek, ICT, zorg en onderwijs.

Regio in beeld
Stedendriehoek en
Noordwest-Veluwe

In 2020 stijgt het aantal banen vooral in zorg & welzijn,
detailhandel, bouw en uitzendbureaus

De grootste problemen bij het vervullen van vacatures
doen zich voor in technische en ICT-beroepen. Ook in veel
andere beroepen vormen moeilijk vervulbare vacatures
een groeiend probleem voor werkgevers in de regio

Het aandeel 60-plussers vergrijsd met 7,4% sterker dan
landelijk (6,8%). Dit leidt de komende jaren tot vervanging
van 19.000 werknemers

62% werkt in de eigen arbeidsmarktregio

8.540 ww-uitkeringen

55% van de WW’ers in de regio is 50 jaar of ouder
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Tarieven deelname
Veluwe Portaal

Aantal werknemers

De genoemde prijzen zijn per contractjaar en exclusief BTW
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UWV Arbeidsmarkt-
prognose 2020

Er komen in 2020 ca. 2.800 werknemersbanen bij. Dat
brengt het totaal in deze regio eind 2020 op 307.000

De procentuele banengroei vertraagt en is in 2020
kleiner dan in 2019

Het CPB voorspelt voor 2020 een economische groei
van 1,5%

Het aantal WW-uitkeringen blijft in 2020 gelijk t.o.v. 2019

Het aantal banen stijgt vooral in zorg & welzijn

Moeilijk vervulbare vacatures vooral in de techniek en ICT

Financiële diensten, landbouw en openbaar bestuur hebben
al langer te maken met afnemende werkgelegenheid. Daar
komen in 2020 transport en industrie bij met een lichte
krimp

Studenten woonachtig
in de regio

Gemeenten Apeldoorn, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk,
Hattem, Heerde, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten,
Zeewolde

Aantal studenten Totaal regio

mbo 6.131

hbo 6.237

wo 2.640

Meer informatie? Bel onze coördinator, Ingeborg Lups-Dijkema, op 06-23278981,
mail naar info@veluweportaal.nl of kijk op www.veluweportaal.nl


