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8 vragen aan HR; dit willen we echt weten van …  

 

 

… Erik Kerssies, directeur Bouw & Infra Park 

    in Harderwijk.  

 

1. Hoe is de afdeling HRM binnen jullie organisatie georganiseerd en welke HR thema’s zijn op dit moment 

bij jullie actueel? 

 

HRM maakt onderdeel uit van mijn takenpakket en dat van de MT-leden. Wij hebben geen HRM 

functionaris in dienst. Momenteel spelen er bij ons geen specifieke of actuele HR thema’s. 

 

2. Wat is de reden geweest om deel te nemen aan het netwerk van Veluwe Portaal? 

 

Omdat we zo gebruik kunnen maken van de kennis die binnen het netwerk aanwezig is. 

Het is laagdrempelig en makkelijk. 

 

3. Welk succes met Veluwe Portaal wil je delen? 

 

Wij hadden onlangs een tijdelijke opdracht open staan en zochten hiervoor een geschikt persoon. 

Hiervoor heb ik Ingeborg, manager Veluwe Portaal, benaderd met de vraag of zij toevallig nog iemand 

wist. Zij gaf aan wel iemand te kennen vanuit het netwerk en zou haar voor de opdracht benaderen. 

Die persoon heeft daaropvolgend contact met ons gezocht en is bij ons op gesprek geweest. Gevolg, 

deze dame heeft de opdracht gekregen. Mooi voorbeeld van snel schakelen met resultaat en zonder 

extra kosten voor het uitzetten van een opdracht bij een commercieel bureau. 

 

4. Welke uitdagingen zie je op de regionale arbeidsmarkt? 

Het vinden van geschikte medewerkers is wel de grootste uitdaging die er op dit moment is. 

5. Welke HR Professional/werkgever binnen het netwerk zou jij graag aan het woord laten en waarom?  

Ik ben benieuwd wie Veluwe Portaal zelf hiervoor zou aandragen binnen het netwerk, dus ik laat het 

aan jullie over om mijn stokje over te dragen. Ik ben benieuwd. Reactie Veluwe Portaal: “Hier gaan we  

tijdens de vakantieperiode eens goed over nadenken. Eind augustus lees je het resultaat.” 
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Bouw & Infra park 

Bedrijvencampus en Congrescentrum 

 

In de voormalige Willem George Frederikkazerne (WGF) 

in Harderwijk is het Bouw & Infra Park gevestigd. Dé 

bedrijvencampus en hét congrescentrum voor de infra, 

bouwnijverheid en verwante branches.  

De gevestigde bedrijven op het park zijn actief in de 

bouw- en infrasector of zijn er nauw mee verbonden. Het park is daarom de trotse thuisbasis van de 

infra. De sector komt er samen. Een groot deel van de buitenruimte wordt gebruikt om jongeren en 

werkenden op te leiden in de grond-, weg- en waterbouw. De grote bedrijvigheid en het stoere 

materieel maakt het park uniek in zijn soort.  

Ook biedt het park alle ruimte voor organisaties om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen, 

hiervoor is er op het park een modern congrescentrum en evenementenlocatie gesitueerd. Een 

inspirerende setting voor iedereen werkzaam in de infrasector, maar ook zeker voor mensen 

daarbuiten. www.bouwinfrapark.nl.  

http://www.bouwinfrapark.nl/

