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INFORMATIE > ZOMERSTOP VELUWE PORTAAL

I    n de eerste drie weken van augustus houdt Veluwe Portaal haar zomerstop. Wij genieten dan 

    van onze vakantie. Jouw vragen kun je per mail aan ons blijven sturen. Deze nemen wij na onze

vakantie in behandeling. Dit is ook voor vragen over werkinjeregio.nl en stageinjeregio.nl. (Stage)

Vacatures kun je op doorlopend blijven publiceren! De Kandidaten & Vacaturenieuwsbrief ontvang

je in de week van 22 augustus weer en onze maandelijkse nieuwsbrief verschijnt weer in september. 

Wij zijn met vakantie van maandag 1 augustus tot en met vrijdag 19 augustus.

ONLINE MATCHTAFEL;
VAKMENSEN IN DE REGIO

        e online matchtafel is een manier 

        om vacatures en werkzoekenden

bij elkaar onder de aandacht te

brengen. Werkgevers brengen

vacatures in en onze samenwerkings-

partners pitchen beschikbare

kandidaten. Ook biedt het de kans om

tips te ontvangen en te netwerken. 

Meld je nu aan via veluweportaal.nl.

Datum: dinsdag 13 september

Tijd: 09.00 - 10.30 uur

Locatie: online via Microsoft Teams

.

BIJEENKOMST >

         e volgende bijeenkomst voor de 

         Young HR Professionals komt er

weer aan. Thema: De positionering

van HR en jezelf. Via een workshop

neemt Nathalie van Hooff, Hogeschool-

docent Strategisch HRM, HR analytics

en Ethiek bij Windesheim, ons hierin

mee. Ook krijgen we een rondleiding.

Aanmelden via veluweportaal.nl. 

Let op! Er is plek voor 20 personen!

Datum: dinsdag 27 september 

Tijd: 09.15 - 13.00 uur incl. lunch

Locatie: Calduran Kalkzandsteen

BIJEENKOMST >

ONDERNEMERSTAFEL
VOOR DE MKB-ER

I       n samenwerking met RCT 

       Gelderland en het Innovatiehuis

Noord-Veluwe organiseren wij in het

najaar de volgende Ondernemerstafel. 

Thema: Bedrijfsovername. Op dit

moment zijn we druk bezig met de

voorbereidingen, maar de datum en het

tijdstip kun je alvast in jouw agenda

vastleggen!

De uitnodiging en het aanmelden volgt.

Datum: donderdag 29 september 

Tijd: 11.30 - 13.00 uur incl. lunch

Locatie: wordt vervolgd

http://www.werkinjeregio.nl/
http://www.stageinjeregio.nl/
https://veluweportaal.nl/13-september-2022-online-matchtafel-vakmensen-voor-de-regio/
https://veluweportaal.nl/27-september-bijeenkomst-young-hr-professionals/


        ersoneelstekort: Hoe past u uw organisatie aan? Op de arbeidsmarkt is het nog niet  

        vanzelfsprekend dat we elkaar vinden. Er is er een tekort aan personeel, maar er zijn ook nog veel

mensen die willen en kunnen werken. Het vraagt om een nieuwe kijk op organisaties en creativiteit om

meer mensen te laten meedoen. Tijdens dit symposium komen Risco Balkenende, Ingeborg Lups-

Dijkema, Mike Kastrop, Caroline Rijnbeek en Gert-Jan Gerrits aan het woord. De sprekers vertellen

vanuit hun expertise over hoe zij denken het personeelstekort (voor een deel) op te kunnen lossen.

Voor het programma en om aan te melden ga naar www.inclusiefgroep.nl.
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        niek voor onze deelnemers: de loopbaanroutes staan nu online! Een platform om 

        (jullie) werknemers en werkzoekenden te blijven prikkelen om zich te ontwikkelen

en om eens verder te kijken dan de vertrouwde omgeving. Toekomstige medewerkers

worden stap voor stap geïnformeerd over hoe ze in kunnen stromen in één van de

kansberoepen en bij welke bedrijven in de regio. Let op: alleen deelnemende bedrijven

van Veluwe Portaal worden benoemd! Er zijn loopbaanpaden ontwikkeld voor de ICT,

de Food, de Zorg, de Techniek en de Transport & Logistiek. Benieuwd? Bekijk de site!

Wist je
dat...

… JE ALS WERKGEVER
KOSTELOOS JOUW STAGES VIA

STAGE IN JE REGIO KAN
PUBLICEREN?

 
… STUDENTEN VIA STAGE IN JE
REGIO RECHTSTREEKS BIJ JOU

ALS WERKGEVER
SOLLICITEREN?

 
... JULLIE STAGEVACATURES
VIA STAGE IN JE REGIO EEN
NÓG GROTER BEREIK IN DE

REGIO HEBBEN?
 

… HOGESCHOOL WINDESHEIM
EXCLUSIEF NAAR STAGE IN JE

REGIO VERWIJST VOOR
STUDENTEN?

 
 

PREVIEW LOOPBAANPADEN 

      n onze nieuwe Motion Graphic vertelt Ingeborg wat stichting Veluwe Portaal is en 

      doet voor werkgevers in de regio én voor de regionale arbeidsmarkt. Een mooie

samenvatting, waarbij ook enkele deelnemers vanuit het netwerk aan het woord

komen.  Gerda Postema (Van Delft Biscuits), Martijn Stoffelsen (Kolmer Elektromotoren)

en Jacco Nijdam (Ministerie van Defensie) bedankt voor jullie enthousiaste deelname.

MOTION GRAPHIC

I
INFORMATIE >

Met dank aan: JWB Creatieve Communicatie en

LupsOnline. Wil jij na het zien van de video ook als

werkgever aansluiten bij ons HR netwerk of meer

informatie? Wij gaan graag met jou in gesprek!

Bekijk hiernaast onze Motion Graphic.

Voordelen
- Exclusieve   benoeming vanjouw bedrijf- Kans op nieuwewerknemers

https://www.youtube.com/watch?v=XLijPZd7evw&t=15s
https://www.linkedin.com/in/ACoAACDkSAgBk26g9d4MjGceW4u9aXlispGPh2I
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAKkQXABcWOYK1U8IsY0gLOrMZSO5aj57kg
https://www.linkedin.com/in/ACoAAACRULIBLdEnqatHXmhpxLtUjT4CF8Qc5ho
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAAtZ-oBiWrMLfKGUvGUxfFX165cS6hirxQ
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAPH59wBASVjdrixqNjl8mRLUWw8YVat54E
https://www.inclusiefgroep.nl/minisymposium-personeelstekort-hoe-past-u-uw-organisatie-aan/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=ict&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6949715066057310208
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=food&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6949715066057310208
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=zorg&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6949715066057310208
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=techniek&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6949715066057310208
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=transportenlogistiek&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6949715066057310208
https://loopbaanpaden.veluweportaal.nl/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAERccoBfN2bdMZhhqT7OQAF232B01uNOc4
https://www.linkedin.com/company/van-delft-biscuits/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAQWsMsBSPCaeUq5idnRmGVMVGVROQp7EEU
https://www.linkedin.com/company/kolmerelectricmotors/
https://www.linkedin.com/in/ACoAABWc1LYBxS-hX3aUmD9P1GbhxoSQ2e1S3Lg
https://www.linkedin.com/company/ministerie-van-defensie/
https://www.linkedin.com/company/jwb-creatieve-communicatie/
https://www.linkedin.com/company/lupsonline/


Concrete suggesties voor verduurzaming van jouw bedrijf.

Ontmoeten van nieuw talent en uitbreiding van jouw netwerk.

We willen wel verduurzamen maar weten niet hoe.

Hoe kunnen we onze footprint verkleinen?

Kunnen we (meer) lokaal ondernemen?

         ogeschool Windesheim Almere organiseert op 7, 8 en 9 september 2022 de 

         Hackathon, waarbij 200 vierdejaars studenten in 3 dagen in multidisciplinaire

teams kosteloos duurzame oplossingen voor jouw organisatie creëren! Zij komen

vanaf de minors: Bedrijfskunde, Bouwkunde/Engineering, Finance & Control, Rechten

en Urban Innovation.

Wat levert het jou op?

Voorbeelden van mogelijke vraagstukken:

1.

2.

3.

Voor meer informatie bekijk op onze website de PowerPoint en/of flyer.

W
H
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Het is een laagdrempelige manier om

jouw medewerkers met diverse aspecten

van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

kennis te laten maken.

Je laat zien dat het welzijn van jouw

medewerkers belangrijk is en dat je hen

daarbij wilt ondersteunen.

Zo'n dag en het 'in gesprek zijn met

elkaar' zorgt voor verbinding.

           il jij jullie vitaliteitsbeleid een boost 

           geven? Perspectief, uitgeroepen tot

het Vitaalste Bedrijf van Nederland,

organiseert regelmatig vitaliteitsdagen voor

en met haar klanten. Zij delen graag hun

kennis met jou!

Wat levert een vitaliteitsdag jou op?

EEN VITALITEITSDAG
ORGANISEREN?

INFORMATIE > EURES BIEDT ONDERSTEUNING
       URES staat voor European Employment Services, een Europees netwerk dat 

       werken en werven over grenzen heen bevordert. Eerlijke arbeidsmobiliteit staat

voorop; werknemers die afkomstig zijn uit een ander Europees land moeten onder

dezelfde voorwaarden in Nederland werken als Nederlandse burgers. Ook moeten

werkgevers rekening houden met de kwetsbare positie van werkzoekenden uit een

ander Europees land (fair mobility). Afhankelijk van wat werk-

E
Vitale medewerkers

maken het verschil.

Een vitaliteitsdag

kan er bovendien

aan bijdragen om

Erkend Vitaal bedrijf

te worden.

          

Meer weten? Lees het volledige artikel op

www.perspectief.eu.

gevers te bieden hebben kan EURES werkgevers kosteloos

ondersteunen bij het werven van personeel in Europa. Door

middel van informatie, advies of om actief te helpen bij de

werving. Meer informatie? Ga naar www.veluweportaal.nl.

INFORMATIE > NIEUWE REGELS OP 1 ÉN 2 AUG.

O       p 1 augustus veranderen arbeidswetten die de positie van werknemers moeten 

       verbeteren. Dankzij de EU krijgen zij meer zekerheid en voorspelbaardere arbeids-

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

altijd als werktijd. Ook mag de werknemer nevenwerkzaamheden uitvoeren, tenzij de

werkgever daar objectiveerbare gronden tegen kan aandragen. Vanaf 2 augustus

krijgen werknemers recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof. De invoering gebeurt

direct, dus er is geen overgangstermijn. Meer weten? Bekijk www.personeelsnet.nl.

https://veluweportaal.nl/reshape-the-future-de-hackathon-2022/
https://www.perspectief.eu/Duurzame-Inzetbaarheid/Vitaliteit-leefstijl/Vitaliteitsdag-organiseren
https://veluweportaal.nl/eures-het-bevorderen-van-werk-en-werven-over-de-grenzen-heen/
https://www.personeelsnet.nl/bericht/wetswijziging-arbeidsvoorwaarden-dit-moet-u-regelen-vanaf-1-augustus-2022
https://www.personeelsnet.nl/bericht/wetswijziging-arbeidsvoorwaarden-dit-moet-u-regelen-vanaf-1-augustus-2022
https://www.personeelsnet.nl/bericht/wetswijziging-arbeidsvoorwaarden-dit-moet-u-regelen-vanaf-1-augustus-2022
https://www.personeelsnet.nl/bericht/wetswijziging-arbeidsvoorwaarden-dit-moet-u-regelen-vanaf-1-augustus-2022
https://www.personeelsnet.nl/bericht/wetswijziging-arbeidsvoorwaarden-dit-moet-u-regelen-vanaf-1-augustus-2022
https://www.personeelsnet.nl/bericht/wetswijziging-arbeidsvoorwaarden-dit-moet-u-regelen-vanaf-1-augustus-2022
https://www.personeelsnet.nl/bericht/wetswijziging-arbeidsvoorwaarden-dit-moet-u-regelen-vanaf-1-augustus-2022
https://www.personeelsnet.nl/bericht/wetswijziging-arbeidsvoorwaarden-dit-moet-u-regelen-vanaf-1-augustus-2022
https://www.personeelsnet.nl/bericht/wetswijziging-arbeidsvoorwaarden-dit-moet-u-regelen-vanaf-1-augustus-2022
https://www.personeelsnet.nl/bericht/wetswijziging-arbeidsvoorwaarden-dit-moet-u-regelen-vanaf-1-augustus-2022
https://www.personeelsnet.nl/bericht/wetswijziging-arbeidsvoorwaarden-dit-moet-u-regelen-vanaf-1-augustus-2022
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INFORMATIE > OPROEP: EVENT 'WAT WERKT VOOR OEKRAÏNERS'

O          m samenwerking verder te stimuleren en goede ideeën met elkaar te delen organiseert het 

          ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de bijeenkomst ‘Wat werkt voor Oekraïners’ op

woensdag 7 september van 12.00 – 16:30 uur met afsluitend een netwerkborrel in De Remise te Den

Haag. Samen met ervaringsdeskundigen, overheden, werkgevers, uitzendbureaus en andere

stakeholders worden de uitdagingen en mogelijkheden rondom werk voor Oekraïners besproken.

Wil jij input leveren als ervaringsdeskundige of wil je weten wat de mogelijkheden zijn of gewoon

informatie? Stuur dan een mail naar algemeen@veluweportaal.nl.

VELUWS EETHUIS WISSEL
        raag stellen wij onze nieuwe 

        deelnemer binnen ons HR netwerk

voor; Veluws Eethuis Wissel uit 

Epe.

Veluws Eethuis Wissel is een restaurant

waar eten, drinken en sportief

ontmoeten centraal staat. In hun

keuken wordt op een traditionele wijze

gekookt met hoofdzakelijk biologische

en regionale producten. Sinds kort zijn

zij met hun restaurant lid van Euro-

Toques.

Meer weten over onze nieuwe

deelnemer? Check hier hun site!

WELKOM >

        raag stellen wij onze nieuwe 

        deelnemer binnen ons HR netwerk

voor: ConDoor Door Solutions uit

Zeewolde.

ConDoor Door Solutions is in Europa

een toonaangevende producent van

geïsoleerde overheaddeuren voor

bedrijfsgebouwen en woonhuizen. Door

de gehele productie te voorzien van

groene energie dragen zij hun steentje

bij aan maatschappelijk verantwoord

ondernemen. 

Meer weten over onze nieuwe

deelnemer? Check hier hun site!

WELKOM >

ATLANT

G         raag stellen wij onze nieuwe 

         deelnemer binnen ons HR netwerk

voor: Atlant wonen zorg welzijn uit

Apeldoorn.

Of het gaat om wonen, zorg of welzijn,

Atlant zoekt samen met u naar het

passende antwoord. Gespecialiseerd in

ouderenzorg, dementie, ziekte van

Huntington, syndroom van Korsakov en

Chronische Psychiatrische

Verpleeghuiszorg. Zij adviseren en

regelen de zorg die nodig is.

Meer weten over onze nieuwe

deelnemer? Check hier hun site!

mailto:algemeen@veluweportaal.nl
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=hr&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6954760001806581760
https://www.veluwseethuis.nl/
https://www.linkedin.com/company/condoor/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=zeewolde&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6950740943331315714
https://www.condoor.com/
https://www.linkedin.com/company/atlant-zorggroep/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=apeldoorn&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6950036500461834240
https://www.atlant.nl/

