
   

 

In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de (nieuwe) ontwikkelingen bij Veluwe Portaal en onze 

dienstverlening in 'coronatijden. 

 

Allereerst onze nieuwe stijl van matching; de online matchtafel. De eerste is op dinsdag 9 juni. Tijdens 

deze matchtafel bespreken we met werkgevers of er onderling (tijdelijk) matching mogelijk is, zónder 

tussenkomst van commerciële partijen. 

Omdat wij nog geen netwerkbijeenkomsten voor u kunnen organiseren, bieden wij een alternatief; de online 

Thematafel. Verderop in deze nieuwsbrief leest u hier meer over. 

 

Verder delen wij informatie vanuit onze Portaal Professionals, heten wij onze nieuwste deelnemers welkom 

en nog meer. Veel leesplezier. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ingeborg & Jenny 

  

 

DIENSTVERLENING IN 'CORONATIJDEN'  

 

 

 

 

Onze dienstverlening in 'coronatijden' 

Geïntegreerd binnen onze reguliere dienstverlening 

 

Terwijl de ‘coronamaatregelen’ stap voor stap worden aangepast, zegt 

dit niet dat alles direct als vanouds is. Wat er de afgelopen maanden is 

gebeurd, heeft nog lang consequenties voor vele organisaties in onze 

regio en daarbuiten. 

 

Heeft u vragen heeft op HR-gebied, over (tijdelijke) boventalligheid, 

personele tekorten of overige (gerelateerde) vragen? Zoals HR 

vraagstukken omtrent arbeidsmobiliteit, duurzame inzetbaarheid en 

arbeidsrecht. Laat het ons weten, zodat wij u hierin kunnen 

ondersteunen. Er is binnen ons netwerk veel expertise aanwezig, waar 

u ook in deze tijden gebruik van kunt maken. 

 

Collegiale in- en uitleen 

Op dit moment zijn er al meerdere verbindingen én succesvolle matches 

tussen organisaties tot stand gekomen. Welke? Lees hiervoor onze 

laatste 'coronabulletin'. Kandidaten, die op zoek zijn naar een nieuwe 

(vaste) baan, vindt u op werkinjeregio.nl.  
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Online matchtafel op 9 juni van 15.00 - 16.00 uur 

Samen de expertise voor de regio behouden én zorgen dat talent op de 

juiste plek komt, ook in deze tijden 

 

Graag nodigen wij u uit voor onze eerste online matchtafel. Een manier 

om ook in deze tijden vacatures en medewerkers bij elkaar onder de 

aandacht te blijven brengen. Voor zowel reguliere posities als tijdelijke. 

Kortom: heeft u vacatures en/of (tijdelijk boventallige) medewerkers op 

zoek naar een nieuwe baan? Meld u nu hier aan en dan spreken wij u 

bij onze online matchtafel! 

 

N.B. Ook als niet-deelnemer van het netwerk bent u als HR Professional 

en/of recruiter uit de regio van harte welkom om u aan te melden.  

 

 

 

 

Online Thematafel 

Samen kennis delen 

 

Heeft u een vragen op HR-gebied, bijvoorbeeld over wetgeving, 

vitaliteit, subsidies, scholing etc.? Vragen die meer vereisen dan een ja 

en/of nee antwoord? Laat het ons vooral weten. Dan kunnen wij voor u 

een online Thematafel organiseren tussen één van onze Portaal 

Professionals én andere HR Professionals uit het netwerk. Tijdens zo'n 

Thematafel bespreken we de ins, outs, tips & trucs van het onderwerp. 

 

Heeft u een HR vraag waar u graag z.s.m. een antwoord op wilt, dan 

kunt u deze uiteraard ook stellen. Wij zetten deze vraag dan per mail uit 

binnen ons netwerk. 

 

Mail hier uw HR vraag.  

 

 

 

STAGE IN JE REGIO  
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Promotiefilm Stage in je Regio 

 

Heeft u hem al gezien op onze socials? De 

promotiefilm voor Stage in je Regio. Sinds 

afgelopen week staat deze online op onze socials. 

Klik hier om hem te bekijken.  

 

Nieuwsbrief Stage in je Regio 

 

Vorige week is er een nieuwsbrief verzonden 

over de ontwikkelingen binnen Stage in je Regio. 

Lees hem hier.  

 

 

ONZE PORTAAL PROFESSIONALS LATEN U GRAAG KENNIS 

MAKEN MET HUN DIENSTEN EN/OF PRODUCTEN  

 

 

 

 

Leefstijl- en vitaliteitscoaching 

Nieuw in de dienstverlening van Concerned 

 

Elisabeth Creteer is al 10 jaar werkzaam als coach bij Concerned, een 

u wel bekende Veluwe Portaal Professional. Nieuw in de dienstverlening 

van Concerned is Leefstijl- en vitaliteitscoaching. Zij begeleidt zowel 

werkgevers als werknemers met de vraag hoe het zou zijn om zo fit en 

vitaal mogelijk langer door te kunnen werken? 

Lees hier wat leefstijlcoaching u oplevert >>  

 

 

 

 

Solliciteren tijdens de coronacrisis 

Zo doen ze dat bij Perspectief 

 

Solliciteren tijdens de coronacrisis? Het lijkt in eerste instantie niet 

ideaal, maar Perspectief heeft een manier gevonden om toch door te 

gaan met de werving en selectie van nieuwe collega’s. 

Perspectief is de afgelopen jaren hard gegroeid en voor de toekomst 

verwachten zij niet anders. Om zich goed voor te bereiden op deze groei 

zijn zij óók nu op zoek naar nieuwe collega’s. 

Lees in deze blog hoe hun sollicitatieprocedure er nu uitziet >>  
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NIEUWE DEELNEMERS BINNEN HET NETWERK  

 

 

 

 

Teeling Petfood welkom! 

 

Teeling Petfood is wereldwijde leverancier van 

private label natvoer voor honden en katten. Hun 

uitgangspunt is om 'waar voor uw geld' te 

bieden. Dit betekent dat zij naast de uitstekende 

prijs / kwaliteit verhouding van hun producten een 

uitgebreide service bieden. Teeling Petfood 

creëert waardevolle en duurzame relaties tussen 

mensen, bedrijven en dieren.  

 

 

 

Petersen Metaalbescherming welkom! 

 

Hét straalbedrijf, schoopeerbedrijf & spuitbedrijf uit 

Harderwijk. Stralen en industrieel spuiten is 

precisiewerk. Heeft u belang bij een kwalitatief 

goede verduurzaming van uw product tegen een 

reële prijs? Bedrijven uit de hele regio (én 

daarbuiten) kunnen al sinds 1987 bij Petersen 

Metaalbescherming terecht voor het stralen, 

schooperen en spuiten van hun producten.   

 

 

OVERIG  

 

 

 

 

 

Landelijke campagne “SBB Helpt” van start 

 

Met het actieplan "SBB Helpt" zorgen ze samen 

met scholen en bedrijven dat 13.000 mbo-

studenten dit schooljaar hun stage of leerbaan 

kunnen vervolgen. Met elkaar kijken ze naar 

alternatieven om schooluitval te voorkomen en 

stages en leerbanen te behouden. Zodat iedereen 

door kan. Nu én later. 

 

Lees hier meer over het actieplan>> 

 

Heeft u een mbo-stage mogelijkheid binnen uw 

organisatie? Meld u dit dan op Mijn SBB.  

 

Kandidaten BBL-zij-instroom 

 

Heel Icare gaat weer de VIG opleiding aanbieden 

aan mensen die nog geen diploma in de zorg 

hebben: BBL-zij-instroom. 

 

Zij hebben nog plaatsen over. Ken je nog iemand 

die deze opleiding wil doen? 

 

Bekijk hier hun wervingsfilm.  
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Behoud die vitale types die nu werkloos raken 

Bron: artikel Aylin Bilic vanaf nrc.nl 

 

Honderdduizenden Nederlanders zullen door de 

coronacrisis werkloos raken. Velen zullen 

proberen straks hun oude vak weer op te pakken 

in de sector waarin ze vóór de crisis werkten. 

Soms zal dat lukken, maar soms ook niet. 

In dit artikel vertelt Aylin waarom zij denkt dat het 

zo belangrijk is dat deze crisis tot een andere 

mindset gaat leiden: de best man for the job is 

(meestal) niet degene met de meeste vinkjes op 

de profielschets. 

Lees hier het volledige artikel >>  

 

Webinar ‘Mensen erbij, W&S 3.0’ 

Meld u nu aan! 

 

Welke werkgever heeft er geen last van? Het lukt 

niet om tijdig de juiste medewerker te vinden. Een 

nieuw aangenomen medewerker valt tegen of is al 

snel weer vertrokken. Wilt u hier serieus wat aan 

doen, lees dan verder. Voor werkgevers 

(bestuurders, directeuren, managers en HR-

professionals) is er op donderdag 28 mei van 

16.00 tot 17.00 uur een webinar. Werkgevers 

krijgen hierbij handvatten voor het vernieuwen van 

het eigen sollicitatieproces. 

Mail naar joost@jbmw.nl en ontvang een link. 

Bron: Joost Seijsener | JBMW  

     

 

 

SOCIALS  

 

 

 

Veluwe Portaal op social media  

• Businessclub NV bezoekt ondernemers in de regio. Zo spraken ze ook 

met Ingeborg over hoe Veluwe Portaal in deze tijden toegevoegde 

waarde biedt en ook op afstand prima kan werken. Bekijk hier de video.  

• NLWerktDoor brengt via het platform vraag en aanbod op de 

arbeidsmarkt samen tijdens de coronacrisis. Veluwe Portaal wordt als 

één van de twee partijen ook benoemd vanuit de Provincie Gelderland. 

 

 

 

 

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.  
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