
Drie nieuwe collega’s over hun 
ervaringen bij Portaal

Seher: ‘Wat ik nou zo leuk vind aan Portaal, is dat er ruimte 
is. Ruimte om me te verdiepen in onderwerpen die ik 
extra interessant vind. Ik heb veel interesse in circulariteit, 
daar hield ik me bij mijn vorige werk ook wel mee bezig. En 
bij Portaal is er een werkgroep circulariteit, daar zit ik ook 
in. Dan denk ik mee over de dingen die we nu uitvoeren 

en wat daarin nog verbeterd kan worden. Laatst hebben 
we bijvoorbeeld een bezoek gebracht aan Urban Mining 
om meer te weten te komen over hoe we hergebruikt 
beton technisch goed kunnen toepassen. Dat die ruimte 
er is, dat vind ik heel leuk.’

Hoe is het om te werken bij Portaal? We spraken drie nieuwe collega’s, 
Lex, Seher en Jane, over hun (eerste) indrukken. Hebben ze de juiste keuze 
gemaakt en wat maakt voor hen Portaal een fijne werkgever?

www.portaal.nl/werken-bij



‘Wat ik nou zo leuk vind aan 
Portaal, is dat er ruimte is.’

‘Je staat er echt niet alleen voor.’

Ook iets voor jou?
Ben je na het lezen van dit artikel nieuwsgierig 
geworden over jouw mogelijkheden bij Portaal? 
We hebben voldoende vacatures. Seher, Jane 
en Lex zoeken zelf ook nog nieuwe collega’s. 
Neem een kijkje op www.portaal.nl/werken-bij. 
Staat er een leuke functie voor jou tussen? We 
zien jouw reactie met enthousiasme tegemoet. 
 
Wie weet tot snel!

www.portaal.nl/werken-bij

Jane: ‘Ik werk hier nu een half jaar. Ik vind Portaal een 
hele fijne werkgever. Omdat je veel vrijheden hebt, je mag 
thuiswerken, je mag overal werken waar je wilt. Het wordt 
heel erg gestimuleerd om je eigen kennis te vergaren. 
Je hebt opleidingsmogelijkheden, maar kunt ook naar 
beurzen of evenementen toe waar je kennis kunt ophalen. 
Die verdiepingslag kun je zelf maken en daar krijg je ook 
handreikingen voor. 

Er is daarnaast veel stimulans om innovatief te blijven 
binnen je project. Om juist een stapje verder te zetten. Je 
wordt echt uitgedaagd. Dat vind ik leuk.’ 

‘De flexibiliteit, de vrijheid en de zelfstandigheid die ik 
hier krijg, maar ook de collegialiteit is fijn,’ vervolgt Lex. ‘Je 
staat er echt niet alleen voor. Bijna iedereen wil je helpen 
en biedt een helpende hand aan als je ergens mee zit, of 
als je een vraag hebt. Er zijn overal werkgroepjes voor. 

Daar zit veel kennis. Er zijn altijd wel mensen binnen de 
organisatie waar je met specifieke vragen terecht kunt. Er 
is ook voldoende persoonlijke aandacht. Regelmatig heb 
ik overlegjes met mijn manager over hoe het met me gaat, 
of ik cursussen wil volgen. Dat persoonlijke vind ik heel 
prettig.’

 
 

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
‘De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn top, dat is goed 
geregeld. Alle devices zijn op orde, laptop, tablet telefoon. 
Er zijn ook budgetten om je thuiswerkplek goed in te 
richten. Zelfs om te sporten is er een persoonlijk budget. 
En je krijgt reiskosten als je op de fiets komt. Daaruit blijkt 
wel dat Portaal gezondheid van medewerkers stimuleert.’

Goede keuze
Lex, Jane en Seher zijn het erover eens. De keuze om te 
gaan werken bij Portaal is voor hen de juiste gebleken. De 
functie is uitdagend en afwisselend. De randvoorwaarden 
zijn op orde. Ze werken prettig samen met een diverse 
groep collega’s. Ze ervaren veel vrijheid en zelfstandigheid. 
En dat stapje extra zetten voor een doelgroep die het niet 
zo breed heeft, geeft ze energie. 


