
       én van onze deelnemende werkgevers vertelt over wat hen bezig houdt 

       binnen het HR-vakgebied. In deze editie lees je onder andere over welke

thema's nu binnen HR bij AARTEC spelen, wat hun uitdaging op de arbeidsmarkt

is én over hun successen en samenwerking met Veluwe Portaal. Aart geeft aan

dat de reden voor deelname aan het netwerk was om een betere relatie met

andere ondernemers uit de regio te onderhouden én om elkaar vooruit te kunnen

helpen op thema’s die we allemaal lastig vinden.

. Lees het interview van Aart en zijn voorgangers op  www.veluweportaal.nl.

E
AART FRANKEN (AARTEC ENGINEERING) VERTELT
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HR AAN HET WOORD > BIJEENKOMST >

D

TERUGBLIK >NETWERK- EN INSPIRATIESSESSIE
HR MET BALLEN

H          oe durf jij met jouw organisatie op te vallen? Hoe trigger jij leidinggevenden om op een andere 

          manier met hun mensen om te gaan? En hoe krijg en hou jij medewerkers bevlogen? Volgens

onze spreker, Lennard Toma, met lef, experimenteren, vragen durven stellen, voorbij ‘wat hoort’ gaan

en een beetje gek doen. Zijn boodschap is: "Stel je waarom-vragen en kom dan met ideeën om te

versimpelen, verleuken en verbeteren. Experimenteer. Maak de context anders met structuur

aanpassingen, zodat de cultuur verandert. Want mensen gedragen zich anders in een andere context.

Krik de volgende V's op: Vrijheid, Verantwoordelijkheid, Verbinding, Vertrouwen, Vitaliteit en

Veiligheid. Dan ga je naar een menselijkere organisatie. Iets wat we denk ik allemaal willen." Na de

rondleiding van AWL Techniek hebben we nog lang nagepraat onder het genot van een hapje en

drankje. Iedereen bedankt voor jullie enthousiasme en AWL bedankt voor de gastvrijheid! 

Onze volgende netwerk- en inspiratiesessie staat gepland op 8 november. Zet hem in de agenda!

ONLINE MATCHTAFEL
        e online matchtafel is een manier om 

        vacatures en werkzoekenden bij elkaar

onder de aandacht te brengen. Ook biedt het de

kans om tips van elkaar te ontvangen en online

te netwerken. Heb je vacatures en/of kandidaten

op zoek naar een nieuwe baan? Meld je nu aan! 

Datum: dinsdag 13 september

Tijd: 09.00 - 10.30 uur

Locatie: online via Microsoft Teams

Aanmelden via www.veluweportaal.nl.

https://veluweportaal.nl/over-ons/hr-aan-het-woord/
https://veluweportaal.nl/over-ons/hr-aan-het-woord/
https://www.lennardtoma.nl/
https://veluweportaal.nl/13-september-2022-online-matchtafel-vakmensen-voor-de-regio/


     anaf 1 augustus moet de werkgever nieuwe werknemers wijzen op de regels van het Nederlandse 

     ontslagrecht. Hoe? In de arbeidsovereenkomst zelf of het personeelshandboek. Voor per 1 augustus

2022 al bestaande arbeidsovereenkomsten geldt die verplichting anders. Bij lopende arbeidsovereen-

komsten hoeft de werkgever die informatie pas te geven als de werknemer daarom vraagt.

Meer informatie lees je op www.hrpraktijk.nl.

W
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      n september staat de volgende Young 

      HR Professional bijeenkomst gepland.

Met de inhoud zijn we nog volop bezig,

maar een rondleiding door het gastbedrijf

staat zeker op het programma! Hou de

datum vrij. Wil je je alvast opgeven? Dat

kan natuurlijk ook via

www.veluweportaal.nl. 

Let op! Er is maar plek voor 20 personen!

Wanneer: dinsdag 27 september 

Tijd: 09.15 - 13.00 uur

Locatie: Calduran Kalkzandsteen in

Harderwijk

I
KENNISSESSIE YOUNG HR
PROFESSIONALS

WERKGEVER MOET INFORMEREN OVER ONTSLAGREGELSINFORMATIE >

V

         erkinjeregio.nl is onze regionale 

         vacaturesite, waarop je al jouw

vacatures (inclusief vakantie- en

bijbanen) kunt publiceren. Geplaatste

vacatures worden daarna automatisch

doorgeleid naar het landelijke

platform Indeed. En dit alles kosteloos!

Ben je als werkgever deelnemer van

onze stichting dan kun je op dit

platform tevens kandidaten inzien.

"Vakmensen voor de regio!"

Wist je
dat...

... JE NU OOK VAKANTIEBANEN
KOSTELOOS OP ONZE

VACATURESITE 
 WERKINJEREGIO.NL KUNT

PLAATSEN?
 

… HBO STUDENTEN NÚ AL VOOR
SEPTEMBER OP ZOEK ZIJN

NAAR STAGES IN DE REGIO ? 
 

… ER AL VEEL VRAAG IS NAAR
VAKANTIEWERK OP DIT

MOMENT?
 

... JULLIE STAGEVACATURES 
VIA STAGEINJEREGIO.NL EEN

NÓG GROTER BEREIK HEBBEN?
 

VACATURES KOSTELOOS
OP WERKINJEREGIO.NL

www.werkinjeregio.nl

https://www.hrpraktijk.nl/topics/ontslag/nieuws/werkgever-moet-informeren-over-ontslagregels?utm_source=2022_HR_Nieuwsbrieven&utm_medium=email&utm_campaign=2022_HRPraktijk_Signaal&utm_content=20222806%20HRP%20Signaal&tid=TIDP6260742X04222B8476FD46A9807464D5E0866337YI4
https://veluweportaal.nl/27-september-bijeenkomst-young-hr-professionals/
http://www.werkinjeregio.nl/


         raag stellen wij onze nieuwste deelnemer binnen ons HR 

         netwerk aan jullie voor: Westover B.V. uit Ermelo.

Zij zijn een industrieel automatiseringsbedrijf, die hard- en

software levert voor logistieke systemen, machinebouwers en

original equipment manufacturers (OEM). Zij bieden retrofit

oplossingen en vullen capaciteits- en kennisvraagstukken in.

Meer weten over onze nieuwste deelnemer? Check hier hun site!

G
WESTOVER BV
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WELKOM > WELKOM >

D

INFORMATIE > RUIM 40% MEDEWERKERS SPREEKT WENSEN VOOR
ONTWIKKELING NIET UIT

N         aast het feit dat 40% van werkend Nederland het gevoel heeft dat ze hun ontwikkelwensen niet kunnen uitspreken, ervaart 60% 

         procent geen duidelijke richting. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 2.000 werkende Nederlanders door onderzoeksbureau

Memo2 in opdracht van Centraal Beheer, onderdeel van Achmea (bron: hrpraktijk.nl). Opvallend resultaat hierbij is dat ze zeker de

behoefte hebben om te leren en zichzelf te ontwikkelen, maar vaak niet weten welke kant ze op willen. Maar liefst 60% van de

medewerkers ervaart geen duidelijke richting. Het ontwikkelen begint bij het onderzoeken van de ontwikkelwensen. Zorg ook dat je

het gesprek met je medewerkers erover voert. Zijn er dingen die ze lastig vinden en die ze graag willen leren? Naast het aanbieden van

opleidingsmogelijkheden, kun je ook richting geven om ook hulp, coaching of (al dan niet gepersonaliseerde) leersuggesties voor

(toekomstige) rollen aan te bieden bij het maken van de keuze. Als je als werkgever je medewerkers helpt bij de keuze, willen de 

YELLOW ARROW
        igitalisering biedt kansen, maar kan ook chaos 

        veroorzaken. Als technologie niet functioneert doet dat

je organisatie pijn. Wat ga je eraan doen? En waar ga je

beginnen? Als je ziet dat het anders moet, ben je al op de

helft. En voor de volgende stap zet je yellow arrow in. Zij

zijn de Doeners en Denkers die jouw organisatie razendsnel

digitaal laten transformeren. Zij leveren een Microsoft

moderne werkplek als fundament. Daarmee kan je

organisatie slim samenwerken, werkprocessen

vereenvoudigen en automatiseren, op een veilige manier.

Meer weten over onze nieuwste deelnemer? Check hier

hun site!

medewerkers ook de vrijheid blijven voelen om zelf

te kiezen. Het is belangrijk dat medewerkers zich

een kant op ontwikkelen die ze zelf willen.

Leiderschap is daarbij belangrijk.

De Talentmakelaar van Veluwe Portaal kan hierin

een rol spelen. Meer weten? Neem contact op met

Ingeborg Lups-Dijkema via info@veluweportaal.nl of

06-23278981. M.m.g.d. Provincie Gelderland.

https://www.linkedin.com/company/westover/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=ermelo&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6940942872623886337
https://westover.nl/
https://www.hrpraktijk.nl/topics/loopbaan-opleiding/nieuws/ruim-40-medewerkers-spreekt-hun-wensen-voor-ontwikkeling-niet-uit?utm_source=2022_HR_Nieuwsbrieven&utm_medium=email&utm_campaign=2022_HRPraktijk_Signaal&utm_content=20223105%20HRP%20Signaal&tid=TIDP6183786X6559DD780E284B0E86DB8D56684F943DYI4
https://yellowarrow.nl/
mailto:info@veluweportaal.nl


         en je er klaar voor om je collega’s aan te sturen en te stimuleren om het beste uit 

         zichzelf te halen? Zie jij heel duidelijk hoe jouw team of afdeling efficiënter zou D B
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1-JARIGE OPLEIDING LEIDINGGEVEN NIVEAU 4TRAININGEN & WORKSHOPS
         e trainingen van Perspectief zijn zo 

         ontworpen dat ze een specifiek

onderdeel van verduurzaming van

inzetbaarheid ondersteunen. Ook kunnen ze

een onderdeel zijn van een programma en

waar nodig worden trainingen door

Perspectief op maat ontworpen. 

Alle trainingen zijn gericht op het verkrijgen

van duurzaam resultaat in jouw organisatie:

gedragsverandering die bijdraagt aan een

gezonde levensstijl, meer vitaliteit en een

optimaal prestatieniveau. Meer weten? Lees

hier de veel voorkomende trainingen en

workshops die perspectief te bieden heeft.

INFORMATIE >

WETSWIJZIGING ARBEIDSVOORWAARDEN: DIT MOET U REGELEN PER 1 AUGUSTUS

         p 1 augustus 2022 veranderen weer arbeidswetten die de positie van werknemers moeten 

        verbeteren. Dankzij de EU, krijgen werknemers meer zekerheid en voorspelbaarder arbeids-

voorwaarden. Verplichte scholing moet de werkgever voortaan zelf betalen en telt ook altijd als

werktijd. Verder mag de werknemer nevenwerkzaamheden uitvoeren, tenzij de werkgever daar

objectiveerbare gronden tegen kan aandragen. Lees hier verder voor nog meer wetswijzigingen.

O

kunnen functioneren? Meestal voer je je leidinggevende

taken uit naast je 'gewone' werk. Mooier is als je

daarvoor ook een diploma hebt en door kunt groeien!

Dat kan nu via Landstede mbo en Groei Opleidingen bij

de niveau 4 opleiding Leidinggeven! Je leert in deze

opleiding onder andere hoe je mensen instrueert,

motiveert, coacht en hen vanuit voorbeeldgedrag

stimuleert om het beste uit zichzelf te halen. Daarnaast

leer je een bijdrage te leveren aan het personeelsbeleid.

Interesse? Meld je dan aan via info@groeiopleidingen.nl

en we houden je op de hoogte van de startdatum.

NIEUWNIEUW

https://www.perspectief.eu/Duurzame-Inzetbaarheid/Vitaliteit-leefstijl/Programmas
https://www.perspectief.eu/Duurzame-Inzetbaarheid/Vitaliteit-leefstijl/Trainingen
https://www.personeelsnet.nl/bericht/wetswijziging-arbeidsvoorwaarden-dit-moet-u-regelen-vanaf-1-augustus-2022
mailto:info@groeiopleidingen.nl

