
   

 

Beste relatie, 

 

We leven op dit moment in bijzondere tijden. De wereldwijde uitbraak van het coronavirus is het gesprek 

van de dag in welke vorm dan ook. Het raakt ons allemaal en daarom benadrukken wij graag, dat wanneer 

u vragen heeft op HR-gebied, bijvoorbeeld over (tijdelijke) boventalligheid? Laat het ons weten, zodat wij u 

hierin kunnen ondersteunen. 

 

Uiteraard leest u in deze nieuwsbrief hier meer over en waar u nog meer met uw vragen als ondernemer 

terecht kunt over corona-gerelateerde zaken. NCO-NCW heeft hiervoor een duidelijk overzicht gemaakt. 

Ook leest u over onze maatregelen én over arbeidsrechterlijke informatie vanuit OMVR Advocaten. 

 

Maar wij brengen u ook graag ander nieuws. Zo delen wij graag onze nieuwe flyer met u. Leest u over de 

samenwerking tussen De Techniek Academie & Groei Opleidingen, waarbij zij samenwerken als één loket 

om te groeien in de techniek. En heten wij onze nieuwste deelnemers welkom. 

 

Veel leesplezier en namens het bestuur van Veluwe Portaal en onszelf wensen wij u, uw familie en vrienden 

veel sterkte in deze tijd! 

 

Met vriendelijke groet, 

Ingeborg & Jenny 

  

 

NIEUWS VANUIT VELUWE PORTAAL  

 

 

 

 

Maatregelingen vanuit Veluwe Portaal inzake corona 

 

Allereerst laten wij u graag weten, dat wij er ook in deze tijden voor u 

zijn voor al uw HR vraagstukken omtrent onder andere arbeidsmobiliteit, 

duurzame inzetbaarheid en arbeidsrecht. Er is binnen ons netwerk veel 

expertise aanwezig, waar u gebruik van kunt blijven maken.  

 

Zo communiceren Minke Bouma en Suzanne Coerts (van onze Portaal 

Professional OMVR advocaten) regelmatig actuele arbeidsrechterlijke 

informatie via LinkedIn. En is de eerste HR-vraag omtrent corona al bij 

ons binnengekomen, uitgezet binnen het netwerk én door velen 

beantwoordt, waarvoor onze dank. 

 

Uiteraard houden wij de berichtgeving van o.a. het RIVM nauwlettend in 

de gaten. Lees hier welke maatregelingen wij treffen.  
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Nieuwe flyer Veluwe Portaal in 99 seconden 

 

Heeft u hem al gezien? Onze nieuwe flyer; Veluwe Portaal in 99 

seconden! Met informatie over wie wij zijn, wat wij belangrijk vinden, wat 

wij voor u kunnen betekenen en nog veel meer. 

Bekijk hem hier >>  

 

 

 

 

Informatie over het Coronavirus voor ondernemers 

 

VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer 

van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met 

vragen. Bij dit loket vind je informatie die kan helpen bij vragen over 

welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen 

en wat aanbevolen is om nu te doen. 

Op de site van NCO-NCW vindt u ook een overzicht gericht op 

ondernemers met informatie van alle kennispartners en henzelf. Dit 

overzicht wordt geregeld geactualiseerd. 

Bekijk hier het overzicht >>  

 

 

 

STAGE IN JE REGIO  

 

 

 

Bedrijvenmarkt BMR Hogeschool Windesheim 

 

Vooralsnog staat er voor donderdag 16 april 2020 op Hogeschool 

Windesheim een Bedrijvenmarkt vanuit het Domein Business Media en 

Recht (BMR) gepland. U kunt daar kennismaken met de studenten van 

de opleidingen die vallen onder dit domein. Zij zijn op zoek naar een 

geschikt stagebedrijf. N.B. Op deze editie komen met name studenten 

die op zoek zijn naar een stageplek, géén afstudeerplek. 

 

Vanuit het project 'Stage in je Regio' vertegenwoordigen wij de 

werkgevers in ons netwerk door actief deel te nemen aan de 

bedrijvenmarkt. Mocht u bij ons op de stand aanwezig willen zijn, omdat 

u zich niet meer heeft kunnen opgeven, dan vernemen wij dat graag 

(uiteraard onder het voorbehoud dat de Bedrijvenmarkt doorgaat). 

 

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

met bedrijven uit de sector, waar ze mogelijk een stage kunnen werven. 

Voor bedrijven 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.  
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ONZE PORTAAL PROFESSIONALS LATEN U GRAAG KENNIS 

MAKEN MET HUN DIENSTEN EN/OF PRODUCTEN  

 

 

 

 

Coronavirus en loondoorbetaling 

 

Het coronavirus heeft de nodige consequenties voor u als werkgever. 

Hoe zit het precies met de loondoorbetaling van bijvoorbeeld een 

werknemer die arbeidsongeschikt is als gevolg van het coronavirus, of 

de werknemer die geen ziekteverschijnselen heeft maar in quarantaine 

verblijft of de werknemer die niet kan werken omdat zijn of haar kind niet 

naar de school of opvang kan? Lees hier de volledige blog >>  

 

 

 

 

Vervanging maatregel Werktijdverkorting 

 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud vervangt 

Werktijdverkorting. Indien geen ontslagen volgen en werkgevers hun 

personeel volledig blijven doorbetalen, ontvangen werkgevers bij een 

verwacht omzetverlies van min. 20% (va. 1 mrt jl.) een tegemoetkoming 

van max. 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. Een 

voorschot van 80% wordt door UWV verstrekt. Zodra het kabinet de 

regeling opgesteld heeft, informeren wij u uiteraard hoe u hier aanspraak 

op kunt maken. Lees hier verder met link naar de Rijksoverheid >>  

 

 

 

 

De Techniek Academie & Groei Opleidingen;  

Eén loket om te groeien in de techniek 

 

Samenwerken in het technisch mbo-onderwijs doen De Techniek 

Academie en Landstede al jaren. Nieuw is de bundeling van krachten 

en kennis met Groei Opleidingen voor technische trainingen voor 

(vak)volwassenen. Harderwijk is het technisch opleidingscentrum voor 

de regio Noordwest-Veluwe en Randmeren en is er voor iedereen die in 

de techniek werkt of wilt gaan werken. De kracht van Groei Opleidingen 

is haar organisatie en onderwijsnetwerk. De Techniek Academie heeft 

een unieke locatie met alle faciliteiten voor de praktische uitvoering. 

Door samen te werken ontstaat er een win-win situatie met één loket. 

En dat is vooral winst voor de klant. 

Meer weten? Kijk op www.groeiopleidingen.nl/techniek of mail naar 

info@groeiopleidingen.nl.  
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Hoe kunt u besmetting van corona op de werkvloer voorkomen? 

 

Het nieuwe coronavirus verspreidt zich ook in Nederland snel. Wat kunt 

u doen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken? Op 

onze website geven we u enkele tips, zoals 'hoe kunt u het virus 

herkennen? Hoe kan het virus zich verspreiden? Hoe kunt u besmetting 

(op het werk) voorkomen?'. 

Lees hier het volledige artikel >>  

 

 

 

NIEUWE DEELNEMERS BINNEN HET NETWERK  

 

 

 

 

 

Axis Accountants welkom! 

 

Axis Accountants is trots op hun moderne en 

betrouwbare administratieve dienstverlening en 

de onafhankelijke adviezen die zij al decennia lang 

leveren. Onder meer aan bedrijven in het mkb, 

verenigingen en stichtingen, vrije 

beroepsbeoefenaren en particulieren. De 

medewerkers staan u graag bij als het gaat 

om Administratieve dienstverlening, Fiscaal 

advies en Loonadministratie.  

 

Welkom Catering Culinair! 

 

Catering Culinair, voor al uw culinaire wensen. 

Voor zowel particulier als het bedrijfsleven zijn zij 

het juiste adres voor ontbijt, lunch, diner, 

bruiloften, overwerkmaaltijden, bedrijfsborrels, 

bedrijfsfeesten en openingen. Zij kunnen u een op 

maat gemaakt voorstel bieden zodat de culinaire 

invulling volledig aansluit op uw wensen. Zij 

ontzorgen u graag en zijn bij uitstek uw ideale 

partner voor uw evenement.  

 

 

 

Technische Profielen Produktie welkom! 

 

Technische Profielen Produktie (TPP) is specialist 

en een betrouwbare partner met jarenlange 

ervaring op het gebied van rubber 

afdichtingsprofielen. Met een zeer klantgerichte 

instelling, de aanwezige specialistische kennis en 

een gevoel voor kwaliteit kan TPP een optimale 

service verlenen.  

 

 

Welkom Protifarm! 

 

Protifarm is een antwoord op de dringende 

behoefte om effectiever te eten en te drinken. Met 

de hulp van de allerbeste 

voedingswetenschappers, ingenieurs en experts 

van universiteiten en onderzoeksinstellingen, 

biedt hun gepassioneerde team 

planeetvriendelijke voedseloplossingen voor een 

veranderende en meer uitdagende planeet.  
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SOCIALS  

 

 

 

 

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 liken op: 

-Facebook -LinkedIn 

-Twitter      - YouTube  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

Copyright © *2020* All rights reserved. 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u geregistreerd staat als relatie van 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.  
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