
NETWERKBIJEENKOMST ARBEIDSMARKT VAN NU EN DE KANSEN

I       s.m. VNO-NCW Midden organiseren wij op dinsdag 22 november 2022 een inspirerend event: De 

       regionale arbeidsmarkt van nu en de kansen en alle mogelijkheden die er zijn. Want de

uitdagingen van HR zijn nog nooit zo divers en complex geweest als de afgelopen tijd. Er heerst een

enorme krapte op de arbeidsmarkt, hybride werken blijft, we hebben te maken met technologische

uitdagingen, de energiecrisis, oorlog en nog meer. Dit brengt allerlei consequenties en vragen met zich

mee voor de regionale arbeidsmarkt. Hoe staan we er nu eigenlijk echt voor in de regionale

arbeidsmarkt en wat voor invloed heeft dit alles voor jouw organisatie en HR? Tijdens dit HR event van

2022 vertellen we jou hier meer over. Ook is er voldoende ruimte om in gesprek te gaan met de experts

en vakgenoten. Deel onder het genot van een hapje en drankje praktijkervaringen met mede HR-

collega’s en laat je inspireren door de vele kansen en de concrete mogelijkheden die gepitcht worden..

Meer informatie over de pitches en aanmelden via veluweportaal.nl.
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BIJEENKOMST >

KENNISSESSIES WET VOORSPELBARE EN TRANSPARANTE
ARBEIDSVOORWAARDEN 

O      p donderdag 17 november 2022 en 24 november 2022 organiseren wij in samenwerking met 

      OMVR Advocaten+ kennissessies 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. Door de vele interesses zijn beide sessies volgeboekt.

< BIJEENKOMST

VolgeboektVolgeboektVolgeboekt

BIJEENKOMST >

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

samenwerkingspartners pitchen beschikbare kandidaten.

Ook biedt de matchtafel jou de kans om tips te

ontvangen en geven en om online te netwerken. 

Meld je nu aan via veluweportaal.nl.

Datum: dinsdag 01 november 2022

Tijd: van 09.00 - 10.30 uur

Locatie: online via Microsoft Teams.

D

Datum:  dinsdag 22 nov.

Tijd:        14.00 - 17.00 uur

Locatie: Inclusief Groep

               Nunspeet

Meld u nu aan!Meld u nu aan!Meld u nu aan!

https://veluweportaal.nl/22-nov-netwerkbijeenkomst-arbeidsmarkt-van-nu-en-de-kansen/
https://veluweportaal.nl/1-november-2022-online-matchtafel-vakmensen-voor-de-regio/
https://veluweportaal.nl/22-nov-netwerkbijeenkomst-arbeidsmarkt-van-nu-en-de-kansen/
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OPROEP >

       en inclusieve arbeidsmarkt waarin ieder talent tot 

       zijn recht komt is een van de pijlers van het O&A-

beleid. Hier zit ook een belangrijke sleutel tegen de

grote personeelstekorten. Dat vraagt echter ook wat

van werkgevers. Sommige zijn al heel actief bezig met

inclusief beleid en bijvoorbeeld het creëren van een       

Wist je
dat...

… OP DIT MOMENT DE SPANNING
OP DE ARBEIDSMARKT AL VOOR

DE 5E KEER OP RIJ HET
HOOGSTE NIVEAU OOIT HEEFT

BEREIKT?
 

… DE PERSONEELSTEKORTEN IN
ONZE REGIO HET GROOTST

VOOR O.A. MACHINEMONTEURS,
SOFTWAREONTWIKKELAARS EN

(GESPECIALISEERD)
VERPLEEGKUNDIGEN ZIJN?

 
… ER IN HET 2E KWARTAAL VAN

2022 IN ONZE REGIO 15.000
VACATURES WAREN? DE

MEESTE VAN TECHNISCHE
BEROEPEN!

 
… SOMMIGE BEDRIJVEN MINDER

KUNNEN PRODUCEREN OF
ZELFS MOETEN SLUITEN, WAT

DAN JUIST WEER DE
ECONOMISCHE GROEI BEPERKT?

 
 

          aike Goudswaard , een trainee bij het traineeship-programma van Fast Forward, 

          heeft via Werk in je Regio een traineeship weten te bemachtigen. Na haar oproep

in de wekelijkse Kandidaten & Vacaturenieuwsbrief van Werk in je Regio kreeg Maike

meerdere reacties.  "Het voorstel dat op dat moment het beste bij mij paste kwam vanuit

B&C. Momenteel werk ik daar als assistent category manager. Een veelzijdige baan

waaruit ik uitdaging en werkplezier weet te halen", aldus 

Maike. Lees Maike haar volledige verhaal via veluweportaal.nl. 

Meer weten over Fast Forward? Klik hier.

WERK IN JE REGIO BIEDT KANSEN

M
SUCCESVERHAAL >

ENQUÊTE PROVINCIE GELDERLAND

HR AAN HET WOORD > CORINNE MULDER (PERSPECTIEF GROEP) VERTELT

E       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 de Perspectief Groep uit Harderwijk. spelen, wat hun uitdaging op de arbeidsmarkt

is én over hun successen en samenwerking met Veluwe Portaal.

Corinne geeft een tip over één van hun aanstaande congres 'het

worden van een vitale organisatie’ en nog veel meer. Lees het

interview van Corinne en die van haar voorgangers op

www.veluweportaal.nl.

Tijdsinvestering: max. 10 minuutjes invultijd. Deadline 28 oktober 2022.

Wat gebeurt er met de data: de enquête is anoniem. Organisatie en

persoonsgegevens worden niet geregistreerd. Alleen de resultaten worden met de

provincie gedeeld. 

leercultuur, andere nog niet. Met een werkgeversenquête wil  provincie Gelderland de

huidige stand van zaken bij Gelderse werkgevers inventariseren. Dan kunnen ze dat

meenemen in ons werk/instrumenten.

Over de enquête

 Klik hier om de enquête in te vullen.       

https://nos.nl/artikel/2436198-werkgevers-benutten-niet-alle-kansen-op-krappe-arbeidsmarkt
https://www.linkedin.com/in/ACoAAC2EM7oBU2n3v73iUfvmHrgQtgQHgu94cPk
https://www.bece.nl/
https://veluweportaal.nl/werk-in-je-regio-biedt-kansen/
https://www.saxion.nl/bedrijven/ondernemerschap/centrum-voor-ondernemerschap/fast-forward
https://veluweportaal.nl/over-ons/deelnemers-aan-het-woord/
https://verwey-jonker.survalyzer.eu/ofgcthuhyh?l=nl
https://verwey-jonker.survalyzer.eu/ofgcthuhyh?l=nl
https://verwey-jonker.survalyzer.eu/ofgcthuhyh?l=nl
https://verwey-jonker.survalyzer.eu/ofgcthuhyh?l=nl


op donderdag 24 november 2022 de bedrijvencontactdag BMR. Wil je deelnemer?

Meld je dan z.s.m. aan via deze link.

H
W
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BIJEENKOMST >

< INFORMATIE

BEDRIJVENCONTACTDAGEN

        oe vergroot ik de vitaliteit en het 

        werkplezier binnen mijn organisatie?

Kom woensdagmiddag 16 november 2022

naar het congres van Perspectief! Er zijn

inspirerende lezingen en interessante

workshops. Alles om jou op weg te helpen

om concreet binnen jouw organisatie met

vitaliteit aan de slag te gaan. Hoofdspreker:

Sjoerd van den Heuvel. Meer weten of

aanmelden? Dit kan via perspectief.eu.

ONZE BUDGETCOACHES HELPEN

 op dinsdag 22 november 2022 bedrijvencontactdag van

HBO-ICT, #MeetYourFuture. Wil je deelnemen? Meld je dan

vóór 29 oktober 2022 aan via deze link.

           indesheim organiseert in november een tweetal 

           bedrijvencontactdagen. Tijdens deze dagen laten zij hun

studenten kennis maken met bedrijven uit de sector waar ze een

stage- of afstudeeropdracht kunnen verwerven. Dé perfecte kans

voor jouw bedrijf om kennis te maken met enthousiaste

potentiële stagiairs en afstudeerders!

                                              omt jouw medewerker door de stijgende prijzen niet meer 

                                              rond? Onze budgetcoaches helpen verder. Iedereen heeft  

                                     er momenteel mee te maken; stijgende energieprijzen en 

                                     duurdere boodschappen. Het Nibud verwacht dat momenteel 

                                     één op de drie huishoudens worstelt met het rond krijgen van 

                                     de begroting. De kans dat één van jouw medewerkers hiermee 

                                     worstelt is dus reëel. Als mensen het overzicht verliezen en geen 

                                     grip meer hebben op hun financiële situatie, kan dit ingrijpende

gevolgen zoals ziekte hebben en zelfs leiden tot maatschappelijk of sociaal isolement.

Wat zijn de gevolgen van financiële zorgen en uitdagingen? Mijn collega Daniëlle

vertelt er meer over in haar blog op perspectief.eu.

K

BIJEENKOMST >

CONGRES: OP NAAR EEN
VITALE ORGANISATIE 

SCHOLINGSVOUCHERS CTRINFORMATIE >

W         erkgevers in de gemeenten Apeldoorn, Epe en 

         Heerde opgelet! Wil je ook meer opleiden, maar

minder betalen? Het Ontwikkelfonds in de cleantech

regio heeft nog gelden van € 2500,- per werknemer

beschikbaar die ze graag willen uitgeven. 

Opleidingen van werknemers in het vooruitzicht? Vraag

nú een 𝘃𝗲𝗿𝗴𝗼𝗲𝗱𝗶𝗻𝗴 aan van max. €𝟮.𝟱𝟬𝟬,- per

werknemer. Meer informatie of een voucher aanvragen?

Klik hier.

INFORMATIE >

DISFUNCTIONEREN; LET OP!

O        ntbinding van de arbeidsovereenkomst 

        vanwege disfunctioneren: signaleren en

in gesprek gaan is niet genoeg. Begin dit jaar

heeft de Rechtbank Rotterdam uitspraak

gedaan waarbij zij oordeelde dat er geen

sprake was van disfunctioneren, maar wel van

een verstoorde arbeidsverhouding. De

werkgever is tekortgeschoten, dus is er een

billijke vergoeding toegekend. Een werkgever

kan de kantonrechter verzoeken om de

arbeidsovereenkomst te ontbinden als zij van

mening is dat een werknemer

disfunctioneert. Let op: hier kleven wel

verschillende vereisten aan. Lees hier welke.

https://www.windesheim.nl/agenda/2022/november/bedrijvenmarkt-bmr?_cldee=1DJvRY8K89tgex9ZNHltdHU-9bCC5zG18xY3VWkYOQbgwtpFAgKiYMfMcFJ4_qmxwlBH-zWzLKpcIuCH5eYY1g&recipientid=contact-e5437dc8c9fdec1182e5000d3a398976-f05c5fb12e474beab8da6e7f710f88e5&esid=b968445b-c84b-ed11-bba1-0022487fe97b
https://www.perspectief.eu/congres
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=t3dj48Rwk0SjOAlZGNMn6YuI-qDhhFpLjamWh2XPpLhUOVEwWkhEQUtOU0kyNDZRVlg5V0dKQkVaTy4u&_cldee=Lu8Kj8zSEXIWCq4NjUZBO1Co0KlpEiAE-8eyvKh_WXIwNm4FPxlTzhf-Kw_ufu6m&recipientid=contact-11ad9b2167c8eb11bacc000d3a27ab50-0819498d59f7472db10b9f9bd2927bbe
https://www.nibud.nl/nieuws/groeiend-aantal-huishoudens-financieel-klem/
https://www.perspectief.eu/Blogs/Hoe-wordt-mijn-medewerker-financieelFIT
https://stedenvierkant.leerwerkloket.nl/contact/aanmeldformulier-ontwikkelfonds-clean-tech-regio/#werkgeversroute
https://www.hrpraktijk.nl/topics/ontslag/nieuws/ontbinding-arbeidsovereenkomst-vanwege-disfunctioneren-signaleren-en-gesprek?utm_source=2022_HR_Nieuwsbrieven&utm_medium=email&utm_campaign=2022_HRPraktijk_Signaal&utm_content=20221310+HRP+Signaal&tid=TIDP6504684X36CCDAE294E544A9BF4A547DF901E9CCYI4
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WELKOM >

G

INFORMATIE > HR VRAAGSTUK; FINANCIËLE VERGOEDING AAN WERKNEMERS

O        nlangs ontvingen wij een HR vraagstuk: "Nu alles duurder is geworden en nog steeds wordt, zoals de 

        dagelijkse boodschappen, de energiekosten etc. wordt het voor veel mensen steeds moeilijker om rond

te komen. Ik ben benieuwd of er bedrijven zijn die hierin iets doen richting haar medewerkers. Wij zijn ons

aan het oriënteren of we hier iets in moeten/kunnen doen. Bijvoorbeeld mogelijkheid om vakantiegeld op te

nemen, een eenmalige tegemoetkoming etc." 

Omdat er zoveel interesse vanuit het netwerk was, hebben wij alle tips gebundeld op veluweportaal.nl.

        raag stellen wij onze nieuwe 

        deelnemer binnen ons HR netwerk

voor; Delta Berging & Transport uit

Ermelo.

Delta Berging en Transport is al meer

dan 50 jaar actief in berging, transport

en pechhulp. Klein begonnen als

garage en bergingsbedrijf met 2 auto’s,

nu uitgegroeid tot een bedrijf met 4

vestigingen in Ermelo, Almere, Lelystad

en Emmeloord. Het wagenpark bestaat

uit voertuigen geschikt voor takel,

berging en transport en ook een aantal

compleet uitgeruste pechhulpauto’s.

Meer weten over onze nieuwe

deelnemer? Check hier hun site!

WELKOM >

        raag stellen wij onze nieuwe 

        deelnemer binnen ons HR netwerk

voor: BSE Betonwerken uit Ermelo.

BSE Betonwerken is een familiebedrijf

opgericht in 1975 en inmiddels

uitgegroeid tot een landelijke

opererende partner in de beton bouw. 

Je kunt bij hen terecht voor het storten

van betonfunderingen, montage van

vloersysteem, montage van prefab

betonconstructies en een combinatie

van deze werkzaamheden.

Kortom: je kunt altijd bij hen terecht.

Meer weten over onze nieuwe

deelnemer? Check hier hun site!

WELKOM >

G         raag stellen wij onze nieuwe 

         deelnemer binnen ons HR netwerk

voor: Enviem uit Harderwijk

Enviem is een multi-brand company en

bestaat uit diverse divisies, namelijk: 

- Retail; meer dan 600 tankstations in

vier landen.

- Lubricants; wereldwijde eigen

productie.

- Environmental; verzamelen en

verwerken van (scheeps)afval.

- New Business; projecten rond “nieuwe

energie” en ontwikkelen

toekomstgerichte businessmodellen.

Meer weten over onze nieuwe

deelnemer? Check hier hun site!

https://veluweportaal.nl/15769-2/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=hr&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6954760001806581760
https://www.deltaberging.nl/
https://bsebetonwerken.nl/home
https://www.enviem.nl/

