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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 Veluwe Portaal een moment om enkele bedrijven te 
benaderen om te horen hoe het met hen gaat. Zo ook bij Deurplus uit Nunspeet. Tijdens het 
gesprek kwam naar boven dat zij juist een bedrijf waren dat medewerkers zocht en met 
name monteurs. 
 
Nicolas Duval, Deurplus: “In turbulente Corona tijden is het niet voor iedere ondernemer 
even makkelijk om zijn hoofd boven water te houden. Voor Deurplus is dit anders! Deurplus 
monteert onderhoud en renoveert alle techniek in en rondom de deur. Zo ook 
toegangscontrole en deurautomatisering. Juist nu is de vraag naar deurautomatisering, 
toegangscontrole en opening zonder contact extra belangrijk! Om de groeiende vraag vanuit 
de markt aan te kunnen was Deurplus opzoek naar nieuwe monteurs. Om deze zoektocht tot 
een goed eind te brengen is er besloten om deze vraag te bespreken binnen Veluwe Portaal. 
Hieruit kwam al snel naar voren dat een andere deelnemer uit het netwerk op het moment 
een monteur boventallig had en op zoek was naar een oplossing. Al snel werd een proefdag 
ingepland voor de betreffende persoon. Dit bleek een succes te zijn! Door de korte lijntjes 
binnen het netwerk van Veluwe Portaal ontstond er een Win-Win situatie die voor beide 
partijen positief resultaat bracht! Inmiddels heeft Deurplus een nieuwe monteur en de 
andere deelnemer een passende oplossing gevonden dankzij Veluwe Portaal.” 
 
www.veluweportaal.nl 
www.deurplus.com 
 

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.”  
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