
 

 

 

Beste relatie, 

 

De zomerperiode, een moment dat bij Veluwe Portaal alles in een rustig vaarwater komt. Althans, zo was 

het altijd in voorgaande jaren. Echter door alle nieuwe ontwikkelingen in de afgelopen maanden, zitten wij 

ook in deze periode zeker niet stil. 

 

In deze nieuwsbrief nodigen wij u en/of uw collega uit voor onze online matchtafel op 8 september. 

Daarnaast bieden wij u in samenwerking met onze Portaal Professionals ondersteuning met de NOW 2.0 

(wees er snel bij, want op=op!). 

 

Ook leest u over recente successen, vertelt onze Portaal Professional Perspectief Groep over 

MentaalFIT, heten wij onze nieuwste deelnemer welkom, worden de volgende '8 vragen aan HR; dit willen 

we echt weten van... Ditta van de Bovenkamp, HR-manager Bieze Food Group' beantwoord en nog meer. 

 

De eerstvolgende nieuwsbrief ontvangt u in september. Voor nu veel leesplezier en een mooie verdere 

zomerperiode gewenst. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ingeborg & Jenny 

  

 

NOW 2.0; NL leert door  

 

 

 

NOW 2.0; Wees er snel bij, want op=op 

 

Vanaf 6 juli 2020 kunnen werkgevers de NOW 2.0 aanvragen uit het 

tweede noodpakket. Deze is erop gericht om zo veel mogelijk banen te 

behouden. Werkgevers die de NOW 2.0-regeling aanvragen zijn 

verplicht om hun werknemers te stimuleren in bij- en omscholing; NL 

leert door. 

 

Er zijn landelijk maar 20.000 aanvragen mogelijk. Maak het uzelf 

makkelijk en laat uw Portaal Professional(s) naar keuze u hierin 

ondersteunen. Bent u als werkgever deelnemer van Veluwe Portaal? 

Dan kunt u inkoopvoordeel ontvangen. 

  

Lees hier waarin onze Portaal Professionals u kunnen 

ondersteunen en neem rechtstreeks contact met hen op. 

 

https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=706b2e5811&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=706b2e5811&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=a50c4745fd&e=2d295e1be5


 

 

SUCCESSEN DELEN  

 

 

 

 

Op zoek naar een nieuw leer-werkbedrijf 

 

Met het invallen van corona, moest direct een 

aantal bedrijven de externe capaciteit afbouwen. 

Daardoor kwamen een handvol studenten van o.a. 

De Techniek Academie al vroeg in het traject voor 

een transfer in aanmerking. Op dat moment waren 

er nog veel bedrijven die voorlopig even geen 

'wildvreemde' binnen zouden laten. 

 

Lees hier het verhaal wat het netwerk van Veluwe 

Portaal hierin heeft kunnen betekenen voor BBL-

student Laura. 

 

Het werkt! 

 

De (online) Matchtafel van Veluwe Portaal. Een 

goed moment om veel HR Professionals uit de 

regio in één keer te spreken. De kracht van de 

Matchtafel is dat de aanwezigen elkaar versterken 

op een efficiënte en laagdrempelige manier. 

Sommige brengen vacatures in en anderen weer 

kandidaten. Waarop dan zowel tips als leads 

gegeven worden. 

 

Lees hier waarom de Matchtafel voor Concerned 

wederom gewerkt heeft.  

 

 

BIJEENKOMSTEN  

 

 

 

 

Uitnodiging online matchtafel; 8 september 2020 

 

Net als onder andere Concerned ook een succes beleven via onze 

matchtafel? Meld u dan nu aan en dan spreken wij u op 8 september! 

De 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! 

Meer informatie? Bekijk hier onze promotiefilm over de matchtafel. 

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

de juiste plek komt, ook in deze tijden.' 

 

https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=e6f514b4c5&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=e6f514b4c5&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=e6f514b4c5&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=b377acf256&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=b377acf256&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=81f0028e9e&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=5e2cc8f316&e=2d295e1be5


 

 

8 VRAGEN AAN HR; DIT WILLEN WE ECHT WETEN VAN...  

 

 

 

 

...Ditta van de Bovenkamp, HR-manager voor Bieze Food Group in 

Nijkerk. 

 

In ons (nieuwe) maandelijkse item lezen we van HR-Professionals uit 

de regio wat hen bezig houdt. 

 

Deze editie geeft Ditta antwoord op vragen als: 

* Welke HR thema’s zijn actueel binnen jullie organisatie? 

* Welk huidig succes met Veluwe Portaal kun je delen? 

* Welke uitdagingen zie je op de regionale arbeidsmarkt? 

* Welke tips wil je delen met andere HR-Professionals? 

 

Ook geeft Ditta het spreekwoordelijke stokje door aan een HR-

Professional uit ons netwerk. Aan Godfried Biemans, P&O Manager 

ESA de eer om de volgende editie meer te vertellen over HR bij hen. 

 

Bekijk hier het volledige interview van Ditta. 

 

 

 

NIEUWE DEELNEMERS BINNEN HET NETWERK  

 

 

 

 

Slim Solar Systems welkom! 

 

Slim Solar Systems uit Nunspeet is dé specialist én erkend 

installateur op het gebied van het adviseren en gesubsidieerd 

realiseren van zonne-energieprojecten voor de zakelijke 

eindgebruikers, (semi)overheid, aannemers en particulieren. Zij 

werken uitsluitend voor klanten die duurzaamheid in hun 

werkomgeving / leefruimte serieus nemen en op zoek zijn naar een 

kwalitatief, hoogstaand en passend antwoord.  

 

 

 
 

https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=a3516a3bcc&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=11b1297146&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=02c6e1bd10&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=31ead3bf3c&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=61d3f1198c&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=1ec7c45e37&e=2d295e1be5


 

 

ONZE PORTAAL PROFESSIONALS LATEN U GRAAG KENNIS 

MAKEN MET HUN DIENSTEN EN/OF PRODUCTEN  

 

 

 

 

MentaalFIT 

Hoe blijf je mentaal veerkrachtig tijdens de coronacrisis? 

 

Hoe stel ik mijn grenzen? Hoe combineer ik het thuiswerken met de zorg 

voor mijn kinderen? En hoe ga ik om met gevoelens van angst? Het is 

lastig om tijdens de coronacrisis mentaal veerkrachtig te blijven. 

Helemaal nu werk en privé door elkaar heen lopen. Martine en Ellen, 

coaches binnen Perspectief, geven daarom tips hoe je in deze 

ingewikkelde periode je mentale veerkracht toch vergroot en bewaart. 

 

Lees hier de tips vanuit Perspectief Groep.  

 

 

 

OVERIG  

 

 

 

 

Werk en Stage in gemeente Elburg 

 

De afgelopen twee weken hebben we in 

samenwerking met de gemeente Elburg een 

campagne gedraaid voor Werk en Stage in je 

Regio. Naast advertenties in de lokale krant, 

Insights Magazine en A0-bebording verspreid 

door de gemeente Elburg, is ook de social media 

campagne van start gegaan. 

 

   

 

Uw mening telt! 

 

Voor november zijn wij begonnen met het 

organiseren van een bijeenkomst. We willen dit via 

allerlei actuele workshops doen. Hiervoor vragen 

wij uw input. Voor welke HR onderwerpen zou u 

een workshop willen volgen? Wij horen uw mening 

graag via algemeen@veluweportaal.nl.  

https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=dea4ff1c2e&e=2d295e1be5
mailto:algemeen@veluweportaal.nl?subject=Input%20bijeenkomst%20workshops
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=86bc464f61&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=4b0dde65ed&e=2d295e1be5


 

 

 

Coronacrisis veroorzaakt snelle omslag op de 

arbeidsmarkt (17 juli) 

 

Door de uitbraak van het coronavirus vond aan het 

eind van het 1e kwartaal van 2020 de omslag op 

de arbeidsmarkt veel sneller en heftiger plaats dan 

verwacht. De impact is vanaf de 2e helft van maart 

direct zichtbaar. Het aantal openstaande 

vacatures daalde met 21%, terwijl het aantal 

kortdurende WW’ers met 27% toenam. De 

arbeidsmarkt is ineens niet meer ‘krap’, maar 

‘gemiddeld’ geworden. Lees hier verder >>  

 

Coronacrisis: vertel werknemers vooraf over 

rechten en plichten op vakantie 

 

Nu het coronavirus (tijdelijk) voor minder 

besmettingen zorgt in Europa, is het weer 

toegestaan om naar het buitenland te reizen. Het 

is wel verstandig om werknemers te wijzen op de 

risico’s en de gevolgen van reizen tijdens de 

coronacrisis. Als vakantielanden tijdens het verblijf 

naar code oranje gaan, kunnen zij bijvoorbeeld 

vast komen te zitten. Bij terugkeer naar ons land 

moeten reizigers uit oranje en rode gebieden in 

quarantaine gaan. In sommige gevallen, kan de 

werkgever dan salaris inhouden.  

Lees hier verder >> 

   

     

 

 

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.  
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