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Veluwe Portaal & Kolmer Elektromotoren: een waardevolle samenwerking 
 
Bedrijven in de regio met elkaar verbinden, dat is het doel van het netwerk van stichting 
Veluwe Portaal. “In 2019 kwam Kolmer Elektromotoren uit Putten erbij en sindsdien hebben 
we al veel voor elkaar kunnen betekenen”, aldus Ingeborg Lups-Dijkema, coördinator 
Veluwe Portaal. “Op de meet & greet banenmarkt die we organiseerden in verband met de 

sluiting van het distributiecentrum van Emté in Putten, 
kwamen Kolmer en Melo el Ousrouti met elkaar in contact. 
Eigenlijk paste Melo qua achtergrond niet precies in het 
profiel, maar met een van onze opleidingsvouchers volgde 
hij een omscholing. Inmiddels is hij alweer ruim een jaar 
naar volle tevredenheid aan de slag. Een succesvolle start 
van de samenwerking en inmiddels zijn er al meer mooie 
verhalen te vertellen!” 

  
Terug naar de Veluwe 
Naast de banenmarkten vinden ook via werkinjeregio.nl 
veel bedrijven een nieuwe collega. Ingeborg: “Leden van 
Veluwe Portaal kunnen kosteloos hun vacatures plaatsen 
en sollicitanten reageren rechtstreeks bij de werkgever.” 
En dat is precies hoe de match tussen Evelina Nederlof en 
Kolmer tot stand kwam.  
 
Evelina (Financial Controller bij Kolmer): “Ik had al langere 
tijd de wens om vanuit Nieuwkoop terug te verhuizen naar 
de Veluwe. Mijn moeder woont in Garderen en ik vind dat 
een prachtige omgeving. Maar, het is wel een hele stap, op 
zoek naar een nieuw huis en een nieuwe baan. Ik heb me 
ingeschreven bij Veluwe Portaal en zij hebben de link met 
Kolmer gelegd. Ik dacht gelijk: dit is een heel leuk bedrijf!” 
Ingeborg: “Ik wist dat Kolmer op zoek was naar een 
nieuwe finance collega en dacht gelijk: dit is de perfecte 
dame voor die functie. De vacature stond nog niet online 
maar het gesprek werd alvast gepland. Heel leuk dat de 
keuze uiteindelijk inderdaad op Evelina viel.”  
 
Voel me heel welkom 
Het rechtstreeks solliciteren (zonder tussenpartij) maakt werkinderegio.nl voor zowel 
kandidaat als bedrijf een laagdrempelig en aantrekkelijk platform. Voor Evelina pakte de 
aanmelding in elk geval goed uit: “Ik ben heel blij dat ik via Veluwe Portaal bij Kolmer terecht 
ben gekomen. Als Financial Controller ben ik verantwoordelijk voor de financiële 
administratie en maandelijkse rapportages. Daarnaast ben ik sparringpartner voor de 
directie en ga ik verschillende projecten oppakken. Het bedrijf is volop in ontwikkeling naar 
nóg beter. Ik voel me welkom en heb veel zin om mijn steentje bij te dragen. Inmiddels 
woon ik in Uddel en ook dat bevalt me heel goed. Ik geniet ervan om hier te wandelen in de 
prachtige bossen.”  
 

Stichting Veluwe Portaal is een niet-
commercieel en onafhankelijk HR-
netwerk voor en door werkgevers. 
Met alle ruimte voor kennisdeling op 
HR-gebied. Ingeborg Lups-Dijkema,  
coördinator: “Behoud van 
vakmensen in onze regio, dat vinden 
wij belangrijk. Arbeidsmobiliteit, HR 
vraagstukken, duurzame 
inzetbaarheid en 
arbeidsmarktprojecten zijn onze vier 
belangrijkste pijlers. Zeker in deze 
tijd van corona is arbeidsmobiliteit 
heel actueel. Sommige bedrijven 
hebben minder werk, andere kunnen 
juist extra capaciteit gebruiken. En 
dat is precies waar Veluwe Portaal 
de verbindende partij kan zijn.”  
 
 
 
 

Ingeborg Lups-Dijkema 

http://www.werkinjeregio.nl/
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Elkaar versterken op allerlei gebieden 
Ook op het gebied van stages hebben Kolmer Elektromotoren en Veluwe Portaal elkaar 
gevonden. Ingeborg: “Met ons project ‘stage in je regio’ doen we een beroep op werkgevers 
om meer HBO stagiairs en afstudeerders aan te nemen. Dat is een visie die heel goed 
aansluit bij die van Kolmer. Een volgend aandachtsgebied waarop we elkaar de komende tijd 
gaan versterken! Evelina, Melo en het stageproject zijn hele mooie voorbeelden van wat het 
netwerk van Veluwe Portaal voor organisaties kan betekenen en hoe de kosten voor 
deelname ruimschoots worden terugverdiend. De kracht van een netwerk is enorm, samen 
staan we sterk!”  
 
www.kolmer.nl 
www.veluweportaal.nl 
 

 
 
 
Mede mogelijk gemaakt door Marijke Lamberink. 
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