
        ns maandelijkse item, waarin één van

        onze deelnemende HR Professionals

vertelt over wat hen nu bezig houdt. 

In deze editie leest u onder andere dat voor

Marriët, HR Manager bij Van Gelder, een

belangrijk thema is om klaar voor de

toekomst te zijn. Dit doen zij door zo goed

mogelijk in te spelen op de toenemende

vraag naar duurzaamheid, energietransitie

en betere mobiliteit. 

O

        e Startersbeurs is een landelijk 

        instrument dat de gemeenten

in de regio Stedendriehoek en

Noord Veluwe inzetten om jongeren

te helpen om aan het werk te

komen. Dat is in deze tijd voor hen

extra lastig. Met de Startersbeurs

geeft u hen als werkgever tegen een

aantrekkelijke vergoeding een

kickstart op de arbeidsmarkt, 

Meer informatie over de

Startersbeurs leest u in de flyer via

www.veluweportaal.nl.
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          ersoneelsontwikkeling en leercultuur. Waar begin ik en hoe 

          pak ik het aan? Deze middag word je geïnformeerd over de

mogelijkheden én kun je gebruik maken van de kennis en hulp van

de Talentmakelaar en de aanwezige Portaal Professionals.

Aanmelden via www.veluweportaal.nl.

Datum:     dinsdag 6 juli

Tijd:           14.00 - 17.00 uur incl. netwerkborrel

Locatie:     Concerned in Harderwijk

HR NETWERKBIJEENKOMST

P

BIJEENKOMST  >

MARRIËT DE JONGE (VAN GELDER) VERTELT

HR AAN HET WOORD >

Met hun eigen opleiding/trainingscentrum

zijn zij in staat om hun medewerkers

vaktechnisch hierin mee te nemen.

Daarnaast vertelt zij over hun uitdaging met

de invulling van vacatures en geeft ze een

waardevolle tip. Het spreekwoordelijke stokje

voor de maand juli geeft zij door aan ........

Lees het volledige interview van Marriët op

www.veluweportaal.nl.

INFORMATIE  >

STARTERSBEURS

Meld je nu aan!

Meld je nu aan!

Meld je nu aan!

D

https://veluweportaal.nl/startersbeurs/
https://veluweportaal.nl/6-juli-hr-netwerkbijeenkomst/
https://veluweportaal.nl/over-ons/hr-aan-het-woord/


     k ben dankzij Stage in je Regio 

     terechtgekomen bij Beelen.nl.

Stage in je Regio heeft op mijn verzoek

mijn zoektocht en cv geplaatst en zo

ben ik in contact gekomen met mijn

huidige begeleidster. Mijn profiel

stond nog maar een dag online en

toen kreeg ik al een reactie van zowel

Stage in je Regio als het stagebedrijf.

Ik beveel Stage in je Regio aan voor

zoekende studenten. Ze zorgen ervoor

dat je een profiel online krijgt op de

website, maar ook is het contact goed

over eventuele geïnteresseerde

organisaties. Heeft Beelen.nl per

september weer een stage? Nee,

momenteel ziet het ernaar uit, dat ik

een contract aangeboden krijg en

tijdens mijn studie nog kan door

blijven werken binnen Beelen.nl.

         anaf juli 2021 moet u als HR-professional er rekening mee houden dat verschillende 

         punten in de HR-praktijk gaan wijzigen. Mogelijk komen daar later dit jaar meer

veranderingen bij, als het een beetje opschiet met de kabinetsformatie. Lees hier alvast de

belangrijkste wijzigingen voor HR-professionals op een rij, die vanaf 1 juli 2021 gaan gelden.

Bron: www.personeelsnet.nl.

        n de gezondheidszorg, verzekeringsbranche, farmaceutische 

        industrie of bij arbodiensten worden vaak medische termen

gebruikt. Deze zijn essentieel in de communicatie tussen medische

professionals; een term omschrijft precies een medische toestand,

ook internationaal. Om samen te werken is het van belang dit te

beheersen in woord en schrift. In het najaar is de theorie van

Medische Kennis & Terminologie (MKT) online beschikbaar mét

lesbijeenkomsten in de praktijk. Dat is blended learning in optima

forma! Meer informatie of inschrijven: www.groeiopleidingen.nl.

           rots dat wij Welkoop Retail B.V. welkom mogen 

          heten binnen ons HR netwerk (van, voor en door

werkgevers). Welkom! Ooit begonnen ze als agrarische

coöperatie. Nu is Welkoop dé keten met verstand van

MKT; BLENDED LEARNING IN OPTIMA FORMA
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HR WIJZIGINGEN PER 01 JULI 2021

Deniz Cakmak, 
hbo student Human

Resource Management
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INFORMATIE >

STAGE=WERKERVARING

 SUCCESVERHAAL >

INFORMATIE >

I

I
WELKOM > NIEUWE DEELNEMER

T

tuin & dier en hebben ze 150 winkels door het land. Samen werken ze iedere dag aan dat

ene doel: 365 dagen per jaar hun klanten helpen meer plezier uit hun buitenleven te

halen. Dat doen ze met een breed assortiment, deskundig advies, de beste service en

altijd met een glimlach. Meer weten over onze nieuwste deelnemer? Check dan hun

website www.welkoop.nl.

https://www.personeelsnet.nl/bericht/overzicht-dit-zijn-de-wijzigingen-voor-hr-vanaf-1-juli-2021
https://www.groeiopleidingen.nl/vakgebieden/gezond-wel/medische-kennis-en-terminologie/
https://www.groeiopleidingen.nl/vakgebieden/gezond-wel/medische-kennis-en-terminologie/
https://www.groeiopleidingen.nl/vakgebieden/gezond-wel/medische-kennis-en-terminologie/
https://www.linkedin.com/company/welkoop-retail-b.v./
https://www.welkoop.nl/


         p dit moment staat Nederland in het teken van vaccineren,

         vaccineren en nog eens vaccineren. De maatregelen

worden gelijktijdig afgebouwd, gelijk lopend aan het tempo

van het vaccineren. Daardoor is het nu ook weer mogelijk om te reizen naar landen met

code groen en code geel. Een zomervakantie in het buitenland behoort dus weer tot de

mogelijkheden voor medewerkers. Hierover zijn veel vragen vanuit werkgevers over hoe

men hier mee om kan gaan. MBM vertelt u hier graag meer over. Neem gerust contact

met ons op; www.mbm.nl.

O

        nze coaches zetten diverse methodieken in op het gebied 

        van coaching. Of het nu gaat om individuele coaching of

teamcoaching. Zo is Paula gecertificeerd TMA coach. De TMA

Talentenanalyse brengt in kaart: wat iemands persoonijke

O
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         an het ‘waarom we doen wat we doen’ is weinig veranderd over de laatste 15 jaar. Echter hoe we dit 

         doen wel. De wereld verandert continue en daarop is onze dienstverlening aangepast. Nu richten we

ons veel meer op het aanleren van zelfredzaamheid. Om mensen flexibeler en meer wendbaar te maken op

de huidige arbeidsmarkt die sneller verandert dan ooit tevoren. Hoe? Lees hierover meer op

www.staatvandienst.nl of in het artikel op www.veluweportaal.nl.

TIPS ...
... OM EEN BURN-OUT TE
HERKENNEN EN VOORKOMEN

         et aantal medewerkers met een burn-

         out stijgt al jaren, zo blijkt uit

onderzoek van TNO. Waar het percentage

in 2000 nog op negen procent lag, steeg

dit in 2019 naar zo’n zeventien procent.

Grote kans dus dat dit ook binnen uw

organisatie speelt. Dit brengt grote

gevolgen met zich mee. Zo krijgt u

bijvoorbeeld te maken met hoge kosten

die kunnen oplopen van tienduizenden

euro’s tot wel een ton. Dit wilt u natuurlijk

het liefst voorkomen. Maar hoe? Lees nu de

blog van mijn collega Dr. ir. Carine

Coehoorn via www.perspectief.eu.

MET DE TMA TALENTENANALYSE HET
MAXIMALE UIT MEDEWERKERS HALEN.
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VAKANTIE TIJDENS CORONA, WAAR MOET
JE OP LETTEN ALS WERKGEVER?

INFORMATIE >

STAATVANDIENST NU 15 JAAR

A

drijfveren zijn, waar talenten liggen, wat sterke en minder sterke kanten zijn en waar

kansrijke ontwikkelmogelijkheden liggen. De TMA is gebaseerd op positieve psychologie,

maakt de balans op en geeft richting. Met maar liefst 22 persoonlijke drijfveren en 44

sociale, beïnvloedende, leidinggevende én organisatorische talenten krijg je inzicht in

welke functie en werkomgeving je (medewerker) het beste gedijt. En wat ervoor nodig is

om competenties en skills eventueel verder te ontwikkelen.  www.concerned.nl. 

https://www.mbm.nl/
https://www.staatvandienst.nl/re-integratiebureau/harderwijk/
https://veluweportaal.nl/staatvandienst-nu-15-jaar/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/01/11/bijlage-rapport-trends-risicogroepen-oorzaken-en-gevolgen-burnouteindrapport
https://www.perspectief.eu/Blogs/Waarom-empathie-belangrijk-is
https://www.perspectief.eu/Blogs/Tips-om-een-burn-out-te-voorkomen-en-herkennen
https://www.concerned.nl/

