
 

 

 
Beste relatie, 

 

In onze nieuwsbrief delen wij informatie met u op het gebied van HRM. Wij houden u van ontwikkelingen 

binnen de regio op de hoogte. Eén van de huidige ontwikkelingen is (en blijft) toch wel de arbeidsmarkt die 

door corona continu verandert. Dit merken we allemaal. Ook hierin proberen we u zo goed mogelijk te 

ondersteunen. Zo ondersteunde we laatst een MKB-bedrijf vanuit ons netwerk met hun zoektocht naar een 

monteur. Een functie die niet altijd zomaar ingevuld wordt. Maar wat mooi dat bleek dat juist de 'warme' 

contacten met onze deelnemers en de korte lijntjes binnen ons netwerk van grote betekenis hierin waren. 

 

Verder heten wij onder andere onze nieuwste deelnemer welkom, vertellen enkele van onze Portaal 

Professionals over hun dienstverlening en komen de volgende '8 vragen aan HR; dit willen we echt weten 

van ... ' aan bod. Veel leesplezier. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ingeborg & Jenny 

  

 

TERUGBLIK BIJEENKOMST  

 

 

 

 

Met een mooie opkomst bij onze drie kennissessies van 24 

november jl., kijken wij terug op 3 waardevolle sessies. Via deze 

weg willen wij alle deelnemers bedanken voor hun online 

aanwezigheid en onze sprekers voor hun aandeel en flexibiliteit. 

 

Uiteraard hopen wij u op ons volgende netwerkevent weer fysiek te 

mogen ontvangen. 

 
  

 

 

SUCCESSEN DELEN  

 

 

 

Van werk-naar-werk 

Door de korte lijntjes binnen het netwerk 

 

Corona-tijdperk; een rare periode waarbij organisaties dit allen 

op een andere manier ervaren. Bij de één raken medewerkers 

boventallig en bij anderen komen ze juist in deze tijden 

medewerkers tekort. Vanuit ons een moment om enkele bedrijven te benaderen om te horen hoe 

het met hen gaat. Zo ook bij Deurplus. Tijdens het gesprek bleek dat zij juist een bedrijf waren dat 

medewerkers zocht en met name monteurs. 

 

Lees hier hoe we een goede match hebben kunnen maken. 

 

https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=f365df207f&e=2d295e1be5


 

 

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

 

 

 

...Amy Koster, HR Adviseur bij Qimarox in Harderwijk. 

 

In ons maandelijkse item lezen we van HR-Professionals uit de regio 

wat hen bezig houdt. Deze editie geeft Amy 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 Amy het spreekwoordelijke stokje door aan een HR-

Professional uit ons netwerk. Aan Astrid Kok van Kok Experience 

uit Harderwijk de eer om de volgende editie meer te vertellen over HR 

bij hen. Lees hier het volledige interview van Amy. 

 

 

 

OPROEP VANUIT STAGE IN JE REGIO  

 

 

 

Maak HBO/WO stageplaats en afstudeeropdracht  kenbaar! 

 

Inmiddels hebben we meerdere nieuwe hbo studenten in 

portefeuille die op zoek zijn naar een stage/afstudeeropdracht. 

Ook al is het schooljaar pas net van start gegaan, studenten zijn 

druk op zoek naar een stageplaats of afstudeeropdracht voor 

januari of februari 2021. Wacht daarom niet langer en maak de mogelijkheden van stages en/of 

afstudeeropdrachten binnen uw organisatie kenbaar via: www.stageinjeregio.nl. 

 

Wilt u meer informatie of advies? Neem dan contact op met  onze projectleider Gwen de Gier door te 

mailen naar stage@veluweportaal.nl.  
 

 

 

NIEUWE DEELNEMER BINNEN HET NETWERK  

 

 

 

ELIQUO Water & Energy welkom! 

 

ELIQUO Water & Energy richt zich op de Nederlandse communale zuiveringsmarkt daar waar het gaat om 

het aanbieden en realiseren van multi-technologie concepten op het gebied van slib – energie en nutriënten. 

Hiermee geeft het bedrijf primair invulling aan de initiatieven Energie- en Nutriëntenfabriek binnen de 

Nederlandse Waterschapsector. Naast de focus op Nederland worden er ook vergelijkbare initiatieven 

ontwikkeld in buitenlandse markten. Zij zijn naast Nederland actief in geselecteerde landen in Europa en 

Zuid Oost Azië.  
 

https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=f73f153a9a&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=c42ae1054e&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=1828fa278d&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=80dc0045ac&e=2d295e1be5
mailto:stage@veluweportaal.nl
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=ea3f9007f2&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=9e914f9094&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=5f41bbeec1&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=379a84d5d3&e=2d295e1be5


 

 

ONZE PORTAAL PROFESSIONALS LATEN U GRAAG KENNIS 

MAKEN MET HUN DIENSTEN EN/OF PRODUCTEN  

 

 

Techniekloket groeit 

door 

Samenwerking en een 

gezamenlijke uitstraling 

 

Er is veel bedrijvigheid op 

technisch onderwijs voor 

volwassenen in de regio 

Noord-Veluwe. Zoveel dat 

bedrijven, organisaties en 

particulieren onderhand ‘door de bomen het bos niet 

meer zien’. Samenwerking en een gezamenlijke 

uitstraling met als middelpunt de locatie van De Techniek 

Academie (locatie loket voor technisch onderwijs voor 

(vak)volwassenen) schept duidelijkheid. Lees hier verder 

voor meer informatie.  
 

COVID-19 sneltest 

Snelteststraat voor 

Bedrijven 

 

 

Wilt u een medewerker met 

klachten snel laten testen? 

Laat uw medewerker een 

afspraak maken via 0341-

438710  en hij/zij krijgt nog 

dezelfde dag de uitslag! Bij een negatieve uitslag 

kan uw medewerker snel en met een gerust hart 

weer aan het werk. Wij voeren de test uit in onze 

eigen teststraat in Harderwijk. 

 

Lees hier alle voordelen, werkwijze en kosten.  

 

Bedrijfsprojectweek 

Engineering en Design 

Windesheim; 25 tot en 

met 29 januari 2021 

 

Heeft u een technisch 

vraagstuk waarvoor 

binnen uw organisatie de 

tijd ontbreekt of 

waarvoor u een frisse blik nodig heeft? Wellicht is 

uw vraagstuk dan geschikt voor de 

Bedrijfsprojectweek Engineering en Design van 

Hogeschool Windesheim. 

 

Deze projectweek is voor studenten van de hbo 

opleidingen Technische Bedrijfskunde, Logistics 

Engineering, Industrieel Product Ontwerpen, 

Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek. De focus 

ligt op het gebied van duurzaamheid en de fabriek 

van de toekomst. Opdrachten met deze 

onderwerpen hebben dan ook de voorkeur. 

 

Lees hier meer en meld uw project aan!  

Aanbod vanuit Groei 

Opleidingen 

Speciaal voor onze 

HRM deelnemers 

 

Wees er snel bij, want de 

start is al op dinsdag 1 

december en er is (nog) 

maar plek voor 3 

deelnemers! Als deelnemer van Veluwe Portaal 

kunt u zich aanmelden voor onderstaande module 

van 3 lessen. U betaalt dan alleen uw boeken en 

(eventueel) examen. 

Module 3: Personeel, Organisatie & 

Communicatie (POC); Onder andere een brede 

kennis op meerdere vakgebieden, van 

organisaties en de belangrijkste begrippen rond 

administratie en de rol van automatisering. Ook is 

communicatie een belangrijk onderdeel. 

Aanmelden en informatie gaat via: Annemieke 

Woltjes, awoltjes@landstede.nl. Vergeet niet te 

vermelden dat u deelnemer van Veluwe Portaal 

bent.  

file:///C:/Users/algem/Documents/Data%20Oude%20Laptop/Documents/Handboek%20Veluwe%20Portaal/Vormgeving/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrieven%20algemeen/2020/november/Techniekloket%20Harderwijk%20groeit%20door.pdf
file:///C:/Users/algem/Documents/Data%20Oude%20Laptop/Documents/Handboek%20Veluwe%20Portaal/Vormgeving/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrieven%20algemeen/2020/november/Techniekloket%20Harderwijk%20groeit%20door.pdf
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=d167bb742f&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=07d829b0ef&e=2d295e1be5
mailto:awoltjes@landstede.nl
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https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=1f03f9a352&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=d1a5ba35a0&e=2d295e1be5


 

 

OVERIG  

 

 

 

 

 

Online kennissessies leercultuur 

Provincie Gelderland 

 

Bedrijven die doorlopend investeren in het 

ontwikkelen van hun medewerkers verbeteren hun 

positie in de markt en hebben meer binding met 

hun medewerkers. Deze bedrijven stellen 

medewerkers in staat hun werk aan te passen aan 

een voortdurend veranderende omgeving. Kortom 

een goede leercultuur creëren als basis voor 

opleiden en ontwikkelen van medewerkers.  

Wij bieden twee gratis online sessies: 

- Eén voor Technische MKB en kleinbedrijven 

"Leercultuur, hoe dan?" op 8 december 2020. 

- Eén voor adviseurs & accountmanagers 

"Leercultuur, hoe maak ik het bespreekbaar" 

op 1 december 2020. 

 

Voor meer informatie en aanmelding : 

Kennissessie (geldersvakmanschap.nl)   
 

 

 

NOW 3.0 in het kort 

Regelingen & aanpassingen in het kort toegelicht 

 

Het derde steunpakket voor bedrijven is onlangs 

ingegaan met de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel 

Overbrugging voor Werkbehoud), TVL 

(Tegemoetkoming Vaste Lasten voor mkb’ers) en 

de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers). 

  

Voor de duidelijkheid hebben wij de belangrijkste 

regelingen en aanpassingen ten opzichte van de 

eerdere regelingen in het kort voor je toegelicht. 

 

Klik hier voor de informatie.  

 

In '21 lagere vergoedingen door thuiswerken 

Bron: personeelsnet.nl 

 

Tot eind van dit jaar mogen werkgevers nog de 

gebruikelijke vaste vergoedingen geven aan 

werknemers, ook als zij voor een deel thuiswerken. Maar vanaf 1 januari 2021 is dat afgelopen. 

Dan moet voor hun reiskostenvergoeding worden gerekend met het daadwerkelijke reispatroon. De 

vergoeding wordt dan lager, omdat werknemers op thuiswerkdagen niet reizen. Bovendien hebben 

werknemers op hun thuiswerkdagen geen recht meer op een vergoeding voor kleine kosten. 

 

Lees hier verder voor meer informatie.  
 

https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=a075b63171&e=2d295e1be5
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https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=0d747aa8ad&e=2d295e1be5
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=14eb31b717&e=2d295e1be5


 

Regio in Beeld oktober 2020 

Bron: www.werk.nl 

 

De coronacrisis zette de regionale arbeidsmarkt in korte 

tijd flink op zijn kop. Dat betekent echter niet dat de 

onderliggende problematiek ineens compleet is 

veranderd. Deels is deze zelfs versterkt. ‘Regio in 

Beeld’, oktober 2020 brengt u een analyse van de impact van de coronacrisis op de arbeidsmarkt in 

de Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe en blik voor zover mogelijk vooruit. 

 

Lees hier het volledige verslag.   

 

 

 
 

 

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.  

 

Copyright © *2020* All rights reserved  

Ons mailadres is: algemeen@veluweportaal.nl 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Veluwe Portaal via e-mail of bel (06)54347726 
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