
        ns maandelijkse item, waarin één van

        onze deelnemende HR Professionals

vertelt over wat hen nu bezig houdt. 

In deze editie lees je onder andere de reden

waarom Erik, directeur van Bouw & Infra Park

in Harderwijk, deelnemer van het netwerk is

geworden; om op een laagdrempelige en

makkelijke manier kennis te vergaren en te

delen.

O

        ijdens de zomerperiode zijn wij 

        minder goed bereikbaar in

verband met de vakantieperiode. 

Hieronder een overzicht van onze

bereikbaarheid:

Ingeborg Lups-Dijkema, manager:

afwezig van 17 juli t/m 8 augustus.

Jenny de Jong, back-office:

afwezig van 24 juli t/m 15 augustus.

In deze periode kun je met vragen

terecht bij Bente Scheepmaker,

mobiliteitsadviseur via 06-23558194

of mobiliteit@veluweportaal.nl.
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          en online matchtafel is een manier om ook in deze tijden 

          vacatures en medewerkers bij elkaar onder de aandacht te

blijven brengen. Voor zowel reguliere posities als tijdelijke. Heb je

vacatures en/of (tijdelijk boventallige) medewerkers op zoek naar

een nieuwe baan? Aanmelden doe je via www.veluweportaal.nl.

Datum:     dinsdag 7 september

Tijd:           09.00 - 10.30 uur

Locatie:     Online via Microsoft Teams

ONLINE MATCHTAFEL

E

BIJEENKOMST  >

ERIK KERSSIES (BOUW & INFRA PARK) VERTELT

HR AAN HET WOORD >

Ook deelt hij een recentelijk succes welke in

samenwerking met Veluwe Portaal tot stand

is gekomen.  Met betrekking tot het stokje

overdragen: deze keuze laat hij bij Veluwe

Portaal. Wie dat wordt? Dat leest u na de

zomerperiode op onze socials .

Lees het volledige interview van Erik op

www.veluweportaal.nl.

INFORMATIE  >

BEREIKBAARHEID
ZOMERPERIODE

T

mailto:mobiliteit@veluweportaal.nl
mailto:mobiliteit@veluweportaal.nl
https://veluweportaal.nl/7-sept-online-matchtafel/
https://veluweportaal.nl/over-ons/hr-aan-het-woord/


       adat ik een bericht op LinkedIn  

       geplaatst had, waarin vermeld

stond dat ik nog een stageplek nodig

had met als start september a.s. ging

het snel. Ik werd door een bekende

geattendeerd op Stage in je Regio en

zo ben ik in contact gekomen met

Bente Scheepmaker. Stage in je

Regio? Een fijne organisatie die mij

heeft geholpen bij het vinden van de

perfecte plek. Hoe mijn zoektocht via

hen verliep en waar ik uiteindelijk voor

gekozen heb? Dat lees je in mijn

volledige verhaal op

www.stageinjeregio.nl

         et bestuur van Platform Techniek is bezig met de realisatie van de plannen rondom 

         Techniekpact 2.0. Hier zijn vier projectplannen benoemd. Voor deze plannen wordt

nog gezocht naar min. twee personen uit het bedrijfsleven die hier bij betrokken willen zijn

en actief willen meedenken. Geïnteresseerd of meer weten? bekijk de informatie en

mogelijkheid tot aanmelden op www.veluweportaal.nl. 

        fgelopen maand hebben wij i.s.m. UWV, Inclusief Groep en een 

        20-tal bedrijven een jongerenevent georganiseerd om op een

laagdrempelige manier die bedrijven en hun mogelijkheden aan

jongeren te pitchen, waarbij de mogelijkheid bestond om als bedrijf

met de geïnteresseerde jongeren in gesprek te gaan. Ondanks dat

er achter de schermen met enkele jongeren nog gesprekken

worden gevoerd, willen wij jou graag de huidige stand van zaken

laten weten. Dit hebben wij opgemaakt in een rapportage. De

rapportage lees je op www.veluweportaal.nl.

           rots dat wij Triple F Security welkom mogen 

          heten binnen ons HR netwerk (van, voor en door

werkgevers). Welkom! Triple F Security is een

dynamische toonaangevende organisatie met

vernieuwende ideeën over de invulling van

RESULTATEN JONGERENEVENT JUNI JL.
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TECHNIEKPACT 2.0 ZOEKT DEELNAME BEDRIJVEN

Coen van der Wekken,
hbo student 

Finance & Control
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INFORMATIE >

BREED GEORIËNTEERDE
STAGE WAS DOORSLAG-
GEVEND IN KEUZE

 SUCCESVERHAAL >

TERUGBLIK >

A

N
WELKOM > NIEUWE DEELNEMER

T

beveiligings- en servicewerkzaamheden en de werving en selectie van medewerkers die

daaraan invulling moeten geven. Binnen Triple F Security worden de medewerkers erkend

als bron van kwaliteit en weet het management zijn waarde-gestuurde filosofie van Firm-

Fair-Friendly concreet te vertalen naar de dagelijkse praktijk.  Meer weten over onze

nieuwste deelnemer? Check dan hun website www.triple-f-security.com.

https://www.linkedin.com/in/ACoAABvkLNcByqAPz5WnQbOzev1gr9qZi648ymo
https://stageinjeregio.nl/over-stage-in-je-regio/
https://veluweportaal.nl/techniekpact-2-0-zoekt-deelname-bedrijven/
https://veluweportaal.nl/terugblik-jongerenevent-juni-jl/
https://www.triple-f-security.com/


 opstellen van een leer-/ ontwikkelplan,

       e eerste voucher voor Talentontwikkeling 

        is uitgereikt. Navobi B.V. (onderdeel

VanDrie Group) heeft deze in ontvangst

mogen nemen. Roelinda en Corine gaan

kosteloos en concreet met WeCreate

Consulting aan de slag om een programma

op maat samen te stellen met betrekking tot

het implementeren van een leercultuur.

Een tweetal voorbeelden:

het stimuleren van leren op de werkplek.

D

       innen het netwerk van Veluwe 

      Portaal is er ook een specifieke

BranchePool van de Zorg. Hierbij

komen HR-adviseurs van 11

zorgorganisaties uit de regio

regelmatig samen om specifieke

kennis over de zorg te delen,

ervaringen uit te wisselen en voor

matching van zorgkandidaten.

Onlangs was er weer een succes

vanuit matching, die wij graag

delen. Lees het succes tussen Icare ,

Zorgverlening Het Baken én één van

de medewerkers van Icare via

www.veluweportaal.nl.
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       tel, de vakantie van jouw werknemer gaat als gevolg van het coronavirus niet door. Hoe zit 

       het dan met zijn of haar vakantiedagen? Mag je een werknemer in deze coronacrisis

eigenlijk verplichten vakantiedagen op te nemen? En hoe zit het met het doorbetalen van

loon? De Jong & Laan geeft antwoord op een aantal veelvoorkomende vragen over

verlofdagen in de coronacrisis via www.jonglaan.nl.

MAG U EEN WERKNEMER IN DE CORONACRISIS
VERPLICHTEN VAKANTIEDAGEN OP TE NEMEN?

S

INFORMATIE  >

VOUCHER TALENTONTWIKKELING UITGEREIKT

TALENTMAKELAAR >

Kortom: Een unieke kans om concreet aan

de slag te gaan met het inzetbaar houden

van hun medewerkers, voor nu en in de

toekomst! ook interesse? Neem dan contact

op met onze Talentmakelaar Bente via 

06-23558194 of mobiliteit@veluweportaal.nl.

SUCCESVERHAAL  >

SUCCESVOLLE
PROEFPLAATSING
DOOR KORTE LIJNTJES

B

Mede mogelijkgemaakt doorProvincieGelderland

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=talentontwikkeling&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6821729780916916224
https://www.linkedin.com/company/navobi-b.v./
https://www.linkedin.com/company/vandrie-group/
https://www.linkedin.com/company/wecreate-consulting/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=leercultuur&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6821729780916916224
https://veluweportaal.nl/wp-content/uploads/2021/07/Succesvolle-proefplaatsing-door-korte-lijntjes-Icare-en-Het-Baken.pdf
https://veluweportaal.nl/over-ons/successen/
https://www.jonglaan.nl/nieuws/corona-virus-vakantie-dagen-opnemen-werknemers-personeel
mailto:mobiliteit@veluweportaal.nl


         én op de vijf huishoudens in Nederland kampt met

         betalingsproblemen, aldus het NIBUD. De kans dat dit

speelt bij één van uw medewerkers is dus reëel. Heeft uw

medewerker geen grip meer op zijn/haar financiële situatie

en ziet hij/zij door de bomen het bos niet meer, dan biedt een

budgetcoach van Perspectief uitkomst. Collega’s Ruth en Danielle (gecertificeerd

budgetcoach bij Perspectief) vertellen hoe u de signalen van financiële zorgen en

uitdagingen herkent, hoe een budgetcoach (preventief) helpt en wat dit oplevert.

Lees hun blog op www.perspectief.eu.

E

        e eerste ondernemerseditie van GroeiCafé op 15 september 

        van 19.00-21.00 uur met het thema ‘Beter Nederlands

spreken, werkt beter?’ Taalvaardigheid als motor van de

economie. Schrijver en programmamaker Özcan Akyol en

D
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OPNIEUW OPENGESTELD
SMART OVERBRUGGINGSPLAN MKB

         eze subsidieregeling is nu weer 

         opengesteld omdat het subsidie-

plafond nog niet is bereikt. Vanaf

september 2021 zijn er weer intake-

gesprekken mogelijk. Je kunt in juli en

augustus 2021 al wel een concept

projectplan indienen.

Voor wie: Mkb-bedrijven met maximaal 50

medewerkers in dienst.

Waarvoor: Het doel is om kleine MKB’ers

de kans te geven aan de slag te gaan met

sociale innovatie in hun bedrijf en

futureproof uit de Covid-perikelen te

komen. Om, juist nu, hen de ruimte te

geven om te investeren in medewerkers en

aanpassingen in de organisatie.

Meer informatie een aanvragen lees je op

www.gelderland.nl.

15 SEPTEMBER GROEICAFÉ
VANUIT GROEI OPLEIDINGEN
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HOE WORDT MIJN MEDEWERKER FINANCIEELFIT?
DE BUDGETCOACH VAN PERSPECTIEF HELPT!

INFORMATIE >

taalonderzoeker Maurice de Greef spreken die avond in het Bouw & Infrapark in

Harderwijk over de wens en noodzaak van vooral goede mondelinge taalvaardigheid op

de werkvloer. U bent van harte uitgenodigd! Aan deelname zijn geen kosten verbonden,

wel graag even aanmelden. Dat kan via deze link of door een mail te sturen naar

info@groeiopleidingen.nl. Bekijk hier de flyer van het GroeiCafé.

   Onze volge
nde

Onze volge
nde

Onze volge
nde

nieuwsbrief ve
rschijnt

nieuwsbrief ve
rschijnt

nieuwsbrief ve
rschijnt

in septem
ber.

in septem
ber.

in septem
ber.

   
Fijne zomer!
Fijne zomer!
Fijne zomer!

https://www.nibud.nl/wp-content/uploads/Nibud-rapport-Personeel-met-schulden-2017-1.pdf
https://www.perspectief.eu/Blogs/Hoe-wordt-mijn-medewerker-financieelFIT
https://www.gelderland.nl/Subsidies/SMART-Overbruggingsplan-MKB
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTxRBLS86_6ErfHwNRT-NYEB9Tkzt6sbxl_dUnEeYZRlXepw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
mailto:info@groeiopleidingen.nl
https://veluweportaal.nl/wp-content/uploads/2021/07/Flyer-GroeiCaf%C3%A9-15-sept-21.pdf
https://veluweportaal.nl/15-september-groeicafe-vanuit-groei-opleidingen/
https://veluweportaal.nl/wp-content/uploads/2021/07/Flyer-GroeiCaf%C3%A9-15-sept-21.pdf

