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

 

 

… Jennita van den Berg, HR Adviseur binnen Meerinzicht. 

 

1. Hoe is de afdeling HRM binnen jullie organisatie georganiseerd? 

Binnen Meerinzicht werken wij met 7 allround HR adviseurs. Daarnaast 

hebben we een aantal experts in ons team: een arbo-expert, een 

adviseur rechtspositie en een strategisch adviseur. Met elkaar geven 

wij advies aan de leidinggevenden en medewerkers van de drie 

gemeenten waar wij voor werken (Ermelo, Harderwijk en Zeewolde) en Meerinzicht. 

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

Het binden en boeien van medewerkers is een actueel thema. Ook zijn er diverse arbo-

gerelateerde onderwerpen die op het moment worden opgepakt.   

3. Wat is jouw specialiteit op HR? 

Ik ben een allround HR adviseur, maar binnen ons team ben ik daarnaast de verzuimexpert. 

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

Het netwerk van Veluwe Portaal biedt veel voordelen: zo kun je ervaringen uitwisselen, maar ook 

de themabijeenkomsten woon ik graag bij. Om actuele thema’s te beluisteren en met elkaar over 

te spreken. Ik kom hier altijd geïnspireerd vandaan.  

5.    Welke successen met Veluwe Portaal kun je delen? 

 De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van gezamenlijk beleid ontwikkelen voor de drie     

 gemeenten en Meerinzicht. Inmiddels is dit gewoon geworden; als we beleid ontwikkelen voor  

 één organisatie, dan is in principe de doelstelling dit ook voor de andere organisaties te doen.  

6. Welke uitdagingen zie je op de regionale arbeidsmarkt? 

Binnen een aantal vakgebieden, denk aan onder andere ruimtelijke ordening en ook financiën is 

het een krappe arbeidsmarkt. Dat maakt dat het moeilijk is om collega’s te vinden; we vissen 

immers allemaal in dezelfde vijver.   

7. Welke tips wil je nog delen met andere HR-Professionals/werkgevers?  
 
Het netwerk van Veluwe Portaal zou nog meer ingezet kunnen worden als het gaat om inzet van 

personeel. Denk aan tijdelijke klussen op HR-gebied. Ook denk ik dat we elkaar nog beter zouden 

kunnen vinden als het gaat om re integratie en tweede spoor. 
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Meerinzicht 

Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, 

Harderwijk en Zeewolde. De drie gemeenten werken samen in het 

sociaal domein en op het gebied van bedrijfsvoering van zorg, werk 

en inkomen, jeugdhulp en leerlingzaken. Ook op het gebied van 

belastingen, financiën, HRM, communicatie, informatisering en 

automatisering, facilitaire dienstverlening, gebouwenbeheer, 

juridische zaken, en geo-informatie.  

De organisatie bestaat uit ruim 500 medewerkers en wordt geleid 

door twee directeuren. Zij sturen in totaal 11 afdelingsmanagers aan. 

www.meerinzicht.nl. 

 

 

 

http://www.meerinzicht.nl/

