
        ns maandelijkse item, waarin één van

        onze deelnemende HR Professionals

vertelt over wat hen nu bezig houdt. 

In de augustus editie lees je onder andere

dat de belangrijkste factoren binnen het

bedrijf ontwikkeling en comfortzone zijn.

Een ieder moet zich kunnen ontwikkelen en

trots op zichzelf kunnen zijn, gesteund door

collega’s binnen een comfortabele en

(mentaal) veilige werkomgeving.

O

            et bestuur van Platform 

            Techniek Noordwest-Veluwe is

bezig met de realisatie van de

plannen rondom Techniekpact 2.0.

Hierin zijn vier projectplannen

benoemd.

Voor deze vier projectplannen zoeken

zij nog personen uit het bedrijfsleven

die hierbij betrokken willen zijn en

actief willen meedenken.

Interesse of wil je meer weten over de

projectplannen? Mail rechtstreeks

naar info@platform-techniek.nl of

bekijk www.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 9 november

Tijd:           09.00 - 10.30 uur

Locatie:     Online via Microsoft Teams

ONLINE MATCHTAFEL

E

BIJEENKOMST  >

CORNÉ TWAALFHOVEN (JWB) VERTELT

HR AAN HET WOORD >

Ook lees je wat voor Corné de reden is

geweest om aan ons HR netwerk deel te

nemen en deelt hij een succes in

samenwerking met Veluwe Portaal.  

Met betrekking tot het stokje overdragen:

Verderop lees je hoe Erik van Ramshorst van

Reditus Advies 'in de wedstrijd' zit. 

Lees het volledige interview van Corné op

www.veluweportaal.nl.

INFORMATIE  >

TECHNIEKPACT 2.0
ZOEKT JOU

H

https://www.linkedin.com/company/platformtechniek/
https://www.linkedin.com/company/platformtechniek/
https://www.linkedin.com/company/platformtechniek/
https://www.linkedin.com/company/platformtechniek/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=techniekpact&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6834024181609365504
mailto:info@platform-techniek.nl
https://veluweportaal.nl/techniekpact-2-0-zoekt-deelname-bedrijven/
https://veluweportaal.nl/9-nov-online-matchtafel/
https://veluweportaal.nl/over-ons/hr-aan-het-woord/


        ns maandelijkse item, waarin één van

        onze deelnemende HR Professionals

vertelt over wat hen nu bezig houdt. 

In de september editie lees je waarom Erik

zichzelf als een interne dienstverlener ziet

binnen het HR vakgebied. Ook vertelt hij dat

de reden van deelname aan het HR netwerk

geweest is om waarde, kennis en kunde aan

het netwerk toe te voegen. En ook voor het

O

        anuit St. Travers kregen wij de 

        vraag of wij iemand wisten voor

de functie van HR-medewerker ter

vervanging van zwangerschapsverlof.

Hierbij moesten wij direct denken

aan onze oud-afstudeerster Jasmijn.

Zij is inmiddels afgestudeerd en wij

wisten dat zij zich aan het oriënteren

was. Dus heeft onze mobiliteits-

adviseur Bente contact met haar

opgenomen over de functie bij St.

Travers. Een tijdelijke, veelzijdige job

om ervaring op te doen. Al snel was

er een kennismakingsgesprek

gepland en niet veel later hoorden

we dat ze mocht beginnen. 

Wij wensen Jasmijn veel plezier en

succes bij Travers!
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          ilt u één of meer van uw medewerkers of nieuwe medewerkers laten omscholen naar een beroep in de techniek of ICT? 

          Als werkgever kunt u aanspraak maken op financiële ondersteuning van de nieuwe Omscholingsregeling. Een verschuiving naar

kansrijke beroepen in de ICT en techniek is van groot belang door het verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Daarnaast is

het oplossen van de krapte in deze beroepsklassen noodzakelijk voor maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaat- en

energietransitie, het woningtekort en de digitalisering. Ook biedt het medewerkers die omscholen naar deze beroepen een duurzaam

perspectief op de arbeidsmarkt. Meer informatie en aanvragen via www.rvo.nl.

SUBSIDIEREGELING OMSCHOLING NAAR
KANSRIJKE BEROEPEN IN DE ICT EN TECHNIEK

W

INFORMATIE >

ERIK VAN RAMSHORST (REDITUS ADVIES) VERTELT

HR AAN HET WOORD >

ontmoeten van mensen, samen werken

aan thema’s, deelnemen aan gesprekken /

horen en delen van elkaars ervaringen. 

Met betrekking tot het stokje overdragen...

wie dat is, lees je in de oktober editie. Hou

hiervoor ook onze socials in de gaten.

Lees het volledige interview van Erik op

www.veluweportaal.nl.

SUCCESVERHAAL  >

BAAT BIJ NETWERK

V

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidieregeling-omscholing-naar-kansrijke-beroepen-de-ict-en-techniek
https://veluweportaal.nl/over-ons/hr-aan-het-woord/


           ij zijn Tamara Smit en Gaby 

           Voerman en zitten in ons 4e jaar

van de opleiding Human Resource

Management. Nu hebben wij de

opdracht gekregen om een onderzoek

uit te voeren bij een organisatie. Bv.

het vergroten van de aantrekkelijkheid

als werkgever of de ontwikkeling naar

een lerende organisatie. 

Het onderwerp vindt in overleg plaats.

Wij zijn zelfstandig bezig met het

onderzoek, maar hebben informatie

en evaluatie- gesprekken nodig om de

organisatie beter te leren kennen en

om dieper op een onderwerp in te

kunnen gaan.

Het onderzoek wordt binnen 18 weken

afgerond en wij zijn één halve dag op

woensdag bij de organisatie (online)

aanwezig. Dit betreft geen stage.

Het is een kleine investering om

samen een mooi eindresultaat neer te

zetten. Heeft u mogelijkheden? Neem

dan z.s.m. contact met ons op via

Veluwe Portaal.

         iefst 27 jaar lang werkte Hendrie met ziel en zaligheid bij kippenslachterij GPS uit 

         Nunspeet. De schok was dan ook groot dat het ooit zo gezonde bedrijf in nov. ’20

         rots dat wij McDonald's Harderwijk, Nijkerk en 

         Ermelo welkom mogen heten in ons HR netwerk.

Met hun internationale duurzaamheidsprogramma

‘Scale for Good’ zetten zij zich in om een positieve

impact te maken op hun omgeving. Meer weten over

'Scale for Good? Check hun site www.mcdonalds.com.

ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT EVENT 2021

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2021

DANKBAAR VOOR BEGELEIDING

Tamara Smit & 
Gaby Voerman,

hbo studenten HRM
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SUCCESVERHAAL >

OPDRACHT VOOR HRM
IN BEDRIJF GEZOCHT

GEZOCHT >

BIJEENKOMST >

W

W
WELKOM > NIEUWE DEELNEMER

T

failliet ging. Met een berg aan productionele en

logistieke ervaring, maar ook diploma loos stond

Hendrie ineens op straat. Wat moest hij nu? I.s.m.

Leer Werk Loket, Groei Opleidingen en Leve(n)lang

Gelders Vakmanschap kwam er antwoord op

Hendrie’s vraag. Lees hier zijn volledige verhaal.

           ij nodigen werkgevers en HR uit voor hét Onderwijs en Arbeidsmarkt jaarevent van de 

           Provincie Gelderland. “Samen met Slagkracht; talentvol naar de toekomst!” Wij lichten

samen met RCT Gelderland vanuit het Innovatiehuis Noord-Veluwe drie praktijkvoorbeelden

toe over het thema: "Kansen om onbenut arbeidspotentieel te benutten door o.a. inzet van

nieuwe technologieën en leven lang ontwikkelen". Informatie en aanmelden via

www.gelderland.nl.

Datum:     donderdag 23 september

Tijd:           09.15 - 12.00 uur

Locatie:    Online en fysiek

https://www.linkedin.com/company/mcdonald's-corporation/
https://www.mcdonalds.com/nl/nl-nl/goed-om-te-weten/scale-for-good.html
https://geldersvakmanschap.nl/succesverhalen/dankbaar-voor-de-praktische-en-emotionele-begeleiding#&gid=null&pid=2
https://www.linkedin.com/company/provincie-gelderland/
https://www.linkedin.com/company/provincie-gelderland/
https://www.linkedin.com/company/rct-gelderland/
https://www.linkedin.com/company/innovatiehuisnoordveluwe/
https://www.gelderland.nl/Onderwijs-Arbeidsmarkt-2021


         inds 9 augustus ondersteunt 

         Rowie Mennenga ons tijdelijk.

De komende tijd ontwikkelt zij het

project ‘Loopbaanpaden’ verder, dat

gefocust is op het faciliteren van

werkzoekenden en zij-instromers die

willen overstappen naar een andere

functie in een andere sector binnen

de regio. 

We geven antwoord op vragen als:

Welke functies zijn er in deze sector?

Welke opleiding heb ik hiervoor

nodig en welke opleidingsinstituten

zijn er? Welke subsidies zijn er

beschikbaar? En bij welke bedrijven

kan ik dan aan de slag? 

Door diverse loopbaanpaden van

kansrijke functies per sector te

schetsen moet het voor

werkzoekenden en zij-instromers

makkelijker worden om de weg naar

bedrijven en opleidingsinstituten in

de regio te vinden en vice versa.

Middels deze loopbaanpaden willen

we dan ook het slagingspercentage

van werkzoekenden en zij-instromers

die succesvol overstappen naar een

andere sector vergroten! 

Vragen? Mail Rowie gerust op

projecten@veluweportaal.nl.
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NIEUW:
LOOPBAANPADEN

S



        en school heeft een jonge vrouw in dienst genomen. Helaas 

        valt zij uit en komt zij in de WGA terecht. De school heeft

een loondoorbetalingsverplichting van twee jaar. Daarnaast

moet de school ook nog eens elke euro voor de WGA-uitkering

zelf betalen (over een periode van maximaal tien jaar). Waarom

is dit zo? Lees onze blog op www.perspectief.eu en voorkom

onterechte uitkering met de WGA-scan.

E

H         erken je dit? Je bent teamleider van 

         een afdeling en je hoort medewerkers

regelmatig over elkaar praten. Je hebt al

een aantal keer ideeën bij je team

neergelegd, maar ze doen er in jouw ogen

te weinig of niets mee.?Je hebt het idee

dat er meer in sommige medewerkers zit,

wat maar niet tot uiting komt. Je wilt een

nog beter resultaat met je team bereiken?

Ontwerp en/of geef dan samen met een

coach van Concerned een workshop/

training om tot een nog beter resultaat te

komen. Hierdoor leer je zelf als teamleider

met je team aan de slag te gaan op een

originele en constructieve manier. 

Voor wie? Een teamleider/ manager, die

zijn medewerkers stimuleert het beste uit

zichzelf te halen en meer verbinding,

plezier en resultaat wil bereiken.

Info? Mail Christa Verhorst, Coach bij

Concerned via c.verhorst@concerned.nl.

O
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FEEDBACK LEIDT TOT GROEI
ACTIVITEITEN BIJ LANDSTEDE
GROEI OPLEIDINGEN

Nieuwsbrief Veluwe Portaal | Editie september 2021

INFORMATIE >INFORMATIE >

WGA-BESLISSING NIET ALTIJD TERECHT

INFORMATIE >

        ok dit najaar is er weer genoeg te doen bij Landstede Groei Opleidingen. Zo gaan 

       onder andere op 28 september en 27 oktober de branche erkende opleiding Eerst

Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) van start. Aanmelden kan nog via deze link.

In november staat de opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

gepland. Bent u hierin geïnteresseerd? Meer informatie vindt u hier.

Om Leven Lang Ontwikkelen onder de aandacht te brengen in de regio is GroeiCafé

opgezet. Afgelopen 15 september was er een succesvolle editie bij het Bouw & Infra Park.

Op 6 oktober is GroeiCafé in Landstede Sportcentrum in Zwolle (thema In beweging)

met Bram van Polen, aanvoerder PEC Zwolle als spreker. Aansluitend zijn deelnemers

welkom bij de basketbal thuiswedstrijd van de Landstede Hammers!

 Wil je dit niet missen? Mail voor een uitnodiging naar info@groeiopleidingen.nl.

https://www.perspectief.eu/Blogs/Hoe-wordt-mijn-medewerker-financieelFIT
mailto:c.verhorst@concerned.nl
https://www.groeiopleidingen.nl/vakgebieden/zorg-welzijn/eerst-verantwoordelijk-verzorgende-evv/
https://www.groeiopleidingen.nl/vakgebieden/zorg-welzijn/eerst-verantwoordelijk-verzorgende-evv/
https://www.groeiopleidingen.nl/vakgebieden/zorg-welzijn/gespecialiseerd-verzorgende-psychogeriatrie-gvp/
mailto:info@groeiopleidingen.nl
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