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7 vragen aan HR; dit willen we echt weten van ….  

 

….Corinne Mulder, HR Manager bij onze Portaal Professional 

Perspectief Groep 

 

1. Hoe is de afdeling HRM binnen jullie organisatie 

georganiseerd? 

De missie van Perspectief is ‘werkgevers helpen goed 

werkgeverschap te ontwikkelen’. Dat kan alleen als je zelf het 

goede voorbeeld geeft. Daarom is HRM belangrijk bij Perspectief 

en goed vertegenwoordigd. We hebben vijf HR-adviseurs in 

dienst. Zij focussen zich op specifieke afdelingen over alle regio’s. Daarnaast pakken we gezamenlijk 

thema’s op. We hebben daarnaast drie Recruiters in dienst; we groeien en zijn daarnaast constant op 

zoek naar goede mensen die het verschil willen maken. Tot slot hebben we twee collega’s die ons 

ondersteunen op alle voorkomende werkzaamheden.  

2. Welke HR thema’s zijn op dit moment actueel binnen jullie organisatie? 

De arbeidsmarkt stelt ons bloot aan een aantal grote uitdagingen. Door maatschappelijke en 

contextuele veranderingen is het werk intensiever geworden. Zowel kwantitatieve als kwalitatieve 

taakeisen zijn toegenomen. Kortom: het werk is zwaarder geworden én we moeten het met minder 

mensen doen. Het verzuim in Nederland is hoger dan normaal. Gezien ons werk is dit van invloed op 

de werkdruk. Doordat we groeien zijn we constant op zoek naar goede mensen.  

Deze thema’s gelden voor alle werkgevers in Nederland. Maar wij geloven dat we het verschil 

kunnen maken door een goede werkgever te zijn. Eén ding is zeker; organisaties hebben bevlogen 

medewerkers nodig om te blijven bestaan. Thema’s die bij ons spelen, hebben daarmee te maken. 

We willen goed voor onze mensen zorgen, zodat we fitte (mentaal en fysiek) medewerkers hebben. 

We willen een innovatief familiebedrijf zijn en vragen onszelf constant af ‘hoe kunnen we nog 

slimmer en met meer plezier ons werk doen’. Employers branding vraagt de aandacht, evenals het 

goed ‘laten landen’ van nieuwe medewerkers. Maar ook het opleiden van onze toekomstige 

leidinggevenden en het houden van verbinding in deze hybride tijd.  

Kortom: genoeg thema’s waar we als HR het verschil mee kunnen maken!  

3. Wat is jouw specialiteit op HR? 

Duurzame inzetbaarheid is altijd een beetje mijn dingetje geweest. Ik heb me de afgelopen twee jaar 

verder verdiept in dit onderwerp en sinds afgelopen januari ben ik afgestudeerd als arbeids- en 

organisatiedeskundige. Dit is een mooie aanvulling op HR, omdat ik geloof dat de toekomst van HR 

meer op strategisch vlak ligt. Kort gezegd: minder focus op instrumenten en meer aandacht voor 

diagnose en analyse van het probleem. Oftewel, hoe zorg ik dat mijn organisatie vitaal blijft.  

4. Wat is de reden geweest om deel te nemen aan het netwerk van Veluwe Portaal? 

We groeien in heel Nederland en hebben inmiddels vijftien regiokantoren. Maar onze roots liggen op 

de Veluwe. Ik vind het leuk en interessant om op gezette tijden te kunnen sparren met andere HR 

vertegenwoordigers. En deel daarnaast graag mijn kennis en ervaring.  
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5. Welke successen met Veluwe Portaal kun je delen? 

De succes liggen voor mij met name in de samenwerking onderling; het elkaar kunnen vinden.  

6. Welke uitdagingen zie je op de regionale arbeidsmarkt? 

De uitdagingen op regionaal vlak zijn niet anders dan de landelijke uitdagingen. Hoewel het voor ons 

vrij makkelijk is om in Harderwijk vacatures in te vullen. We hebben hier een goede naam en 

collega’s dragen vaak nieuwe collega’s aan.  

Maar het feit blijft dat het lastig is om goede mensen te vinden. De kunst is om minder te selecteren 

op de harde eisen en meer op de persoon.  

7. Welke tips wil je nog delen met andere HR-Professionals/werkgevers?  

Op woensdagmiddag 16 november organiseren wij een congres met als hoofdonderwerp ‘het 

worden van een vitale organisatie’. Met interessante sprekers en workshops. Wil je daar meer over 

weten? Bekijk dan deze pagina.  

 

 

 

Perspectief Groep. 

Partner in het ‘beter maken’ 

Perspectief is een waarden gestuurd bedrijf. Wat dat 

inhoudt? Perspectief gelooft dat als je je als organisatie 

ontwikkelt, mensen met plezier aan het werk zijn, 

gezond zijn, stappen durven zetten en fouten kunnen 

maken er een beweging ontstaat. Een beweging 

gericht op de interne gezondheid van het bedrijf; de 

mensen die er werken! 

Perspectief is specialist op het gebied van 

arbodienstverlening, arbeidsmobiliteit (re-integratie 2e spoor en outplacement) en duurzame 

inzetbaarheid (waaronder RI&E, PMO en coaching) met een focus op het beter maken van uw 

organisatie. 

https://www.perspectief.eu/ 

https://www.perspectief.eu/congres
https://www.perspectief.eu/Arbeidsmobiliteit/Re-integratie/Tweede-spoor
https://www.perspectief.eu/Arbeidsmobiliteit/Outplacement
https://www.perspectief.eu/Duurzame-Inzetbaarheid/Arbeidsomstandigheden/RI-E
https://www.perspectief.eu/Duurzame-Inzetbaarheid/Arbeidsomstandigheden/PMO
https://www.perspectief.eu/Duurzame-Inzetbaarheid/Vitaliteit-leefstijl/Coaching

