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VELUWE PORTAAL

ARBEIDSMOBILITEIT

DUURZAME INZETBAARHEID

HR VRAGEN

KENNISDELING

IN 99 SECONDEN

DIT ZIJN WIJ

Sticht ing  Veluwe  Portaal  is  een
niet -commercieel  en  onafhankel i jk
HR -netwerk  van  en  voor  werkgevers,
gericht  op:

DIT VINDEN WIJ BELANGRIJK:

Wij  streven  naar  werkzekerheid  voor  en  de  beschikking
over  vakmensen  in  de  regio.  Daarnaast  is  uitwissel ing
van  kennis  een  prior i tei t .  Hoe  wij  dit  doen?
Draai  snel  om!

ARBEIDSMARKTPROJECTEN / -SUBSIDIES



ONZE SPEERPUNTEN

Bij een faillissement of reorganisatie
ondersteunen wij uw organisatie om

getroffen medewerkers te
begeleiden van-werk-naar-werk ter
voorkoming van werkloosheid. Op

korte termijn organiseren wij
activiteiten, zoals een Meet & Greet
of banenmarkt met geselecteerde,
relevante werkgevers uit de regio.

Wij bieden gelegenheid om
regelmatig met HR-Professionals

en onze Portaal Professionals uit de
regio kennis en ervaringen te delen.

Dit doen wij onder andere via
netwerkevents, kennissessies,
Webinars en nieuwsbrieven.

Daarnaast bieden wij ondersteuning
bij (digitale) HR vragen. 

SAMENWERKINGSPARTNERS

IN-, DOOR-, UITSTROOM

Als werkgever heeft u continu te
maken met in-, door- en uitstroom.

Wij ondersteunen u hier in via
onze (online) matchtafels, 

 bemiddeling van medewerkers,
wekelijkse kandidaten- &

vacaturenieuwsbrief en de
regionale vacaturewebsite.

MEER INFORMATIE

WERK IN JE REGIO

STAGE IN JE REGIO

ARBEIDSMARKTPROJECTEN

Werkinjeregio.nl is onze regionale
vacaturesite, gekoppeld aan het
landelijke Indeed. U plaatst hier

niet alleen uw vacature(s), maar u
vindt ook werkzoekenden uit de

regio. En zonder tussenkomst van
een commercieel bureau of

commissie.

Zoekt u hét talent dat bij uw
organisatie past om uw stageplek
of afstudeeropdracht te vervullen?
Stageinjeregio.nl is onze regionale
stagesite. Hier plaatst u niet alleen

uw hbo/wo stageplekken en
afstudeeropdrachten, maar u vindt

ook studenten, zoekende naar
een stageplek/afstudeeropdracht.

06-23278981

INFO@VELUWEPORTAAL.NL

WWW.VELUWEPORTAAL.NL
WWW.WERKINJEREGIO.NL
WWW.STAGEINJEREGIO.NL
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COLLEGIALE IN- / UITLEEN

Heeft uw organisatie te maken
met tijdelijke boventalligheid of
tekorten? Wij ondersteunen u
kosteloos. Partijen maken zelf

afspraken over inzet en kosten.
Zo behoudt u uw vakmensen met
een kostendekkende vergoeding
voor de duur van in- of uitleen.

Wij hebben uitgebreide ervaring
met projectontwikkeling en werken
samen met de overheid, onderwijs

en werkgevers. Wij initiëren,
ontwikkelen en voeren nieuwe

initiatieven op het vlak van
arbeidsmarktprojecten en

subsidiegelden uit.

LINKS: JENNY DE JONG
RECHTS: INGEBORG LUPS-DIJKEMA

FAILLISSEMENTEN / REORGANISATIES

Platform Techniek
Innovatiehuis Noord-Veluwe 
NVOO
Provincie Gelderland
VNO-NCW Midden
UWV
FactorWerk

Hogeschool Windesheim
Landstede MBO
SBB
Food Academy Nijkerk
Care Academy
De Techniek Academie
Gespecialiseerde Providers

Wij werken samen met onder andere:

KENNISDELEN

TARIEVEN DEELNAME VELUWE PORTAAL

https://werkinjeregio.nl/werkgevers/
https://stageinjeregio.nl/werkgevers/

