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BIJEENKOMST >

BIJEENKOMST > KENNISSESSIE WET VOORSPELBARE EN TRANSPARANTE
ARBEIDSVOORWAARDEN 

O      p donderdag 17 november 2022 organiseren wij van 09.30 - 11.00 uur in samenwerking met 

      OMVR Advocaten+ een kennissessie over bovenstaande wet. Op 1 augustus jl. is deze wet in

werking getreden en heeft de nodige gevolgen gehad voor studiekostenbedingen en het verbod op

nevenwerkzaamheden. Ook moet je de werknemer over veel meer zaken informeren. Minke Bouma,

advocaat, praat ons bij en voorziet ons van de nodige tips en trics. Ook is er ruimte om onderling

ervaringen uit te wisselen. Meer informatie en aanmelden kan hier.

BIJEENKOMST >

         e volgende bijeenkomst voor de 

         Young HR Professionals komt er

weer aan. Thema: De positionering

van HR en jezelf. Via een korte

masterclass neemt Nathalie van Hooff,

Hogeschool-docent Strategisch HRM,

HR analytics en Ethiek bij Windesheim,

ons hierin mee. Ook krijgen we een

rondleiding van en door het gastbedrijf.

Aanmelden via veluweportaal.nl. 

Datum: dinsdag 27 september 

Tijd: 09.15 - 13.00 uur incl. lunch

Locatie: Calduran Kalkzandsteen

BIJEENKOMST >

ONDERNEMERSTAFEL
VOOR DE MKB-ER

I       s.m. RCT Gelderland organiseren wij 

       een kennissessie voor het MKB;

Bedrijfsoverdracht in de praktijk; hoe

pak ik dit aan? Het is de verwachting dat

de komende 10 jaar maar liefst 1/3 van de

MKB en familiebedrijven voor de

uitdaging staat van verkoop,

bedrijfsopvolging of overname. We

spreken hierover met 2 MKB-ers die hier

mee te maken hebben (gehad). Ook

vertellen 2 dienstverleners over de

mogelijkheden wat er vanuit hun

vakgebied speelt over dit onderwerp.

Aanmelden via veluweportaal.nl.

.Datum: donderdag 29 september 

Tijd: 11.30 - 13.00 uur incl. lunch

Locatie: Hellebrekers

KENNISSESSIE
EUROPEES WERVEN
        uropees werven is een alternatief 

        voor jouw personeelstekort! Tijdens

onze kennissessie vertellen wij i.s.m.

EURES daar graag meer over. We gaan

dieper in op vragen als welke

ondersteuning (die dan ook nog kosteloos

is) jij als werkgever hiervoor kunt krijgen,

over het opnemen, registreren en

verspreiden van vacatures in onze

buurlanden en verder. Ook krijg je meer

informatie over het projectmatig

personeel werven in de aangesloten

landen.

Meer informatie en aanmelden via

veluweportaal.nl. 

Datum: donderdag 06 oktober 

Tijd: 09.15 - 10.30 uur

Locatie: Veluwe Portaal

E

https://veluweportaal.nl/17-nov-22-kennissessie-wet-voorspelbare-transp-arbeidsvoorw/
https://veluweportaal.nl/27-september-bijeenkomst-young-hr-professionals/
https://veluweportaal.nl/29-sept-2022-ondernemerstafel-mkb-bedrijfsovername/
https://veluweportaal.nl/6-okt-2022-kennissessie-europees-werven/
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OPROEP >

BIJEENKOMST >

         ebben jullie nog ruimte voor  

         hbo-studenten die een stage of

afstudeeropdracht zoeken in de

richting van o.a. Elektrotechniek,

Industrieel Product Ontwerpen,

Technische Bedrijfskunde, Logistics

Engineering of  Werktuigbouwkunde?

Publiceer deze op stageinjeregio.nl

en dan promoten wij ze onder de

studenten op de Bedrijvenmarkt

op 3 oktober a.s.!

      

Wist je
dat...

… VOOR JOU ALS WERKGEVER
BIJ STICHTING VELUWE

PORTAAL ALLE HR-KENNIS
ONDER ÉÉN DAK AANWEZIG IS?

 
… ALLE DEELNEMERS VAN

ONZE STICHTING GRAAG HUN
HR-KENNIS MET JOU DELEN?

 
… JE ALS WERKGEVER

KOSTELOOS DEEL KUNT
NEMEN AAN KENNISSESSIES

DIE WIJ ORGANISEREN?
 

… DEELNEMERS BINNEN ONS
NETWERK DAGELIJKS VAN

ELKAAR LEREN?
 
 

          rijg jij binnenkort te maken met boventalligheid van jouw medewerkers? Omdat  

          jullie (noodgedwongen) moeten reorganiseren, sluiten of door faillissement? Wij

staan voor u klaar! Neem vroegtijdig contact met ons op. Wij kunnen meedenken en

ondersteunen, zodat boventallige medewerkers zoveel mogelijk van-werk-naar-werk

kunnen gaan. 

Meer weten?

Bel of mail naar Ingeborg Lups-Dijkema, 

manager, via 06-23278981 of 

info@veluweportaal.nl.

WIJ DENKEN MET U MEE

K
OPROEP >

STAGES GEZOCHT

        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 en tijd: dinsdag 01 november van 09.00 - 10.30 uur

Locatie: online via Microsoft Teams.

ONLINE MATCHTAFEL; VAKMENSEN IN DE REGIO

D

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=elektrotechniek&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6978653847053295616&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3B2d7ujAoaSV2KNSh4dH85UA%3D%3D
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=industrieelproductontwerpen&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6978653847053295616
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=technischebedrijfskunde&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6978653847053295616
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=logisticsengineering&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6978653847053295616
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=werktuigbouwkunde&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6978653847053295616
http://www.stageinjeregio.nl/
mailto:info@veluweportaal.nl
https://veluweportaal.nl/1-november-2022-online-matchtafel-vakmensen-voor-de-regio/


         eiligheid op je werk is van belang voor iedereen. Onderzoek wijst uit dat 8 van de 

         10 werkgevers de mentale gezondheid van werknemers als een belangrijke

indicator van het succes van het bedrijf beschouwt. Geen wonder dus dat slimme

ondernemers (preventieve) maatregelen nemen gericht op persoonlijke groei,

veiligheid en vitaliteit. De HR-afdeling is daarin vaak een belangrijke schakel.

O V
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BIJEENKOMST >INFORMATIE > UITNODIGING GROEICAFÉ 

 Welke loopbaanmogelijkheden heb ik nu

of in de toekomst?

 Welke concrete vervolgstappen zijn

mogelijk om de juiste loopbaan te

realiseren?

        p zoek naar een passende baan? 

        Perspectief wil jouw medewerkers

helpen hun mogelijkheden en talenten

optimaal te benutten. Een team van

deskundige en ervaren adviseurs is hierin

jouw partner als het gaat om in-, door- en

uitstroom van personeel. Persoonlijke

aandacht vinden wij belangrijk. Daarom

levert onze aanpak gemotiveerde en

tevreden medewerkers op. Perspectief

ondersteunt jouw medewerker(s) graag bij

het vinden van antwoord op (één van) de

volgende vragen:

LOOPBAANADVIES

HR AAN HET WOORD > ELINE STEVENS (ALLINQ) VERTELT

       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 Allinq uit Harderwijk spelen, wat hun uitdaging op de arbeidsmarkt is

én over hun successen en samenwerking met Veluwe Portaal. Eline vertelt waarom zij

bij de Young HR Professionals vanut het netwerk van Veluwe Portaal aangesloten is.

En nog veel meer. 

Lees het interview van Eline en die van haar voorgangers op www.veluweportaal.nl.

E
Zit ik in mijn

huidige functie op

de juiste plek?

 Waarom heb ik

moeite met het

maken van de juiste

loopbaankeuze?

          

Meer weten? Lees het volledige artikel op

www.perspectief.eu.

BHV/EHBO, brand en ontruiming (buiten vuur, binnen bloed)

Omgaan met agressie (wie is die nare man in de

praktijkstraat?)

VR-beleving (ik weet dat het niet echt is, maar…..)

Teambuilding (vertrouwen zit soms hoog bij de klimtoren)

GroeiCafé kiest ‘Veiligheid op je werk’ als thema voor haar

bijeenkomst op 17 november. Bij de Veiligheidsacademie in

Harderwijk gaan we actief in op deze 4 onderdelen:

Meer informatie of aanmelden? Klik dan hier.

https://veluweportaal.nl/over-ons/deelnemers-aan-het-woord/
https://www.perspectief.eu/Arbeidsmobiliteit/Loopbaanadvies
https://www.groeiopleidingen.nl/over-ons/welkom-bij-groeicafe/
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WELKOM >

G

INFORMATIE > TOP 10 FISCALE WIJZIGINGEN PER 2023

P         rinsjesdag 2022 ligt achter ons; het vond dit jaar plaats in een tijd waarin koopkrachtreparaties 

         hard nodig zijn en grotendeels gerealiseerd moeten worden met fiscale maatregelen. We zetten

de 10 belangrijkste fiscale voorstellen voor je op een rij. Zoals de gevolgen voor werkgevers en

werknemers, steunpakket energie voor ondernemers, hogere belastingdruk vennootschapsbelasting,

elektrisch rijden en stimulatie verduurzaming. Lees in de whitepaper van De Jong & Laan meer over

de wijzigingen.

        raag stellen wij onze nieuwe 

        deelnemer binnen ons HR netwerk

voor; Lentink de Jonge uit Harderwijk.

Zie Lentink de Jonge als jouw extra

compagnon. Steun en toeverlaat als

het gaat om financiële, fiscale en

administratieve zaken. Zij adviseren,

inspireren en kijken mee. Geven een

seintje als er actie nodig is. Sparren

even met jou, als je dat wilt. Ze weten

wat er speelt. En bieden een compleet

dienstenpakket waarmee je in één keer

alle actuele kennis, kunde en

capaciteiten in huis haalt om

financieel, fiscaal en administratief

maximaal beslagen ten ijs te komen.

En te blijven.

Meer weten over onze nieuwe

deelnemer? Check hier hun site!

WELKOM >

        raag stellen wij onze nieuwe 

        deelnemer binnen ons HR netwerk

voor: Technirub uit Zeewolde.

Technirub International, specialist in

technisch rubber, koestert enerzijds de

traditionele waarden die de

onderneming succesvol hebben

gemaakt, maar staat ook open voor

vernieuwende ideeën die kansen

bieden in een steeds veranderende

maatschappij. De wensen en eisen van

medewerkers, klanten, leveranciers en

andere belanghebbenden worden

samengesmeed tot ijzersterke

combinaties, nieuwe

dienstverleningsconcepten en

vernieuwingen in de organisatie.

Meer weten over onze nieuwe

deelnemer? Check hier hun site!

WELKOM >

G         raag stellen wij onze nieuwe 

         deelnemer binnen ons HR netwerk

voor: Total Packaging uit Harderwijk

Total Packaging biedt customer driven

solutions en laat klanten de

meerwaarde inzien en ervaren van een

onderscheidende verpakking van hun

product. De verpakkingsproducten

worden geproduceerd in goed

geoutilleerde en zeer moderne

productie omgevingen. Continu wordt

geïnvesteerd in professionele

medewerkers, nieuwe machines en

productietechnieken waardoor het

productassortiment en de dienst

passend is bij de wensen en behoeften

van de klant.

Meer weten over onze nieuwe

deelnemer? Check hier hun site!

https://dejonglaan.foleon.com/dejonglaan/prinsjesdag-belastingplannen-2023/1-gevolgen-werkgevers-en-werknemers
https://dejonglaan.foleon.com/dejonglaan/prinsjesdag-belastingplannen-2023/7-steunpakket-energie-voor-ondernemers
https://dejonglaan.foleon.com/dejonglaan/prinsjesdag-belastingplannen-2023/3-hogere-belastingdruk-vpb
https://dejonglaan.foleon.com/dejonglaan/prinsjesdag-belastingplannen-2023/10-stimulatie-verduurzaming
https://dejonglaan.foleon.com/dejonglaan/prinsjesdag-belastingplannen-2023/10-stimulatie-verduurzaming
https://dejonglaan.foleon.com/dejonglaan/prinsjesdag-belastingplannen-2023/inhoud
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=hr&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6954760001806581760
https://www.lentinkdejonge.nl/diensten/accountancy/
https://www.lentinkdejonge.nl/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=zeewolde&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6950740943331315714
https://www.technirub.nl/
https://www.totalpackaging.nl/

