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Op dit moment zijn we nog druk aan het bouwen aan Dennis.  
Dit document wordt daarom regelmatig geactualiseerd.  
Het is dus belangrijk te checken of u werkt met de laatste versie. 
 
Voor vragen of opmerkingen over de handleiding kan je contact opnemen met: 
Onno Willems onno.willems@vng.nl of denniseneva@vng.nl

Dennis
dé werkgevers instrumentengids
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Vooraf

Wat is Dennis?

Dennis is de naam voor het digitale framework die werkgevers instrumenten inzichtelijk 
maakt voor professionals in de arbeidsmarktregio’s. Dennis staat voor ‘Doen met kennis’.

De ontwikkeling van deze werkgevers instrumentengids is geïnitieerd met zicht op de 
nieuwe SUWI wetgeving per 1 januari 2021, waarin regio’s de opdracht krijgen om ‘instru-
menten’ (zijnde regelingen en voorzieningen) en processen transparant te maken voor 
werkgevers. Om arbeidsmarktregio’s hierin te ondersteunen, faciliteert VNG gemeenten 
met een website; één landelijke landingspagina met doorklik mogelijkheden naar 
arbeidsmarkt regio’s. Door middel van filters kan de professional (bijvoorbeeld mede-
werker van een WSP) in één oogopslag zien welke lokale, regionale en landelijke instru-
menten van toepassing zijn voor een specifieke situatie. Elke regionale pagina beschikt 
in ieder geval over de meest relevante landelijke instrumenten. Elke regio kan vervol-
gens de pagina aanvullen met eigen content en instrumenten. Dit overzicht zorgt voor 
transparantie en leidt tot meer harmonisatie én efficiëntere dienstverlening richting 
werkgevers. Doordat de instrumenten publiekelijk zijn, kunnen arbeidsmarktregio’s 
elkaars aanbod inzien en elkaar inspireren.

Disclaimer
In samenwerking met een werkgroep van gebruikers proberen wij Dennis continu te 
verbeteren. Dat betekent dat deze instrumentengids nog in ontwikkeling is. Enkele  
functionaliteiten zullen in de toekomst nog toegevoegd worden en het kan zijn dat er 
nog kinderziektes in het pilotprogramma zitten. Er wordt hard gewerkt om deze te 
implementeren dan wel op te lossen.

De volgende functies werken (nog) niet:
• Aanbod werkgever & mailservice; via de knop ‘voeg toe’ kan een instrument  

toegevoegd worden aan een zogeheten ‘winkelmandje’ waarna de instrumenten 
verstuurd kunnen worden naar de werkgevers. De mailservice die hiervoor gebruikt 
wordt, is echter nog niet functioneel.
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1. De homepage 
Dennis is te bereiken via www.instrumentengids-dennis.nl  
Je komt uit op de homepage.

 
1.1  De landkaart

In het midden van het scherm zie je de landkaart van Nederland. In deze kaart zijn alle 
arbeidsmarktregio’s (AMR) opgenomen. Klik in de kaart op jouw regio en ga verder via 
de knop ‘instrument verkennen’. Je komt nu op de regiopagina (zie 1.3 de regiopagina)
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1.2  Algemene informatie Dennis

Aan de rechter kant staat een korte introductie over Dennis;  
voor meer informatie klik op de rode pijl.

1.3  De regiopagina

Indien je in de landkaart een regio selecteert kom je uit op de regiopagina. Aan de lin-
kerkant vind je informatie over het WSP van de geselecteerde regio. Aan de rechterkant 
vind je o.a. de contactpersoon van de regio.

Scroll naar beneden voor de beschikbare instrumenten in de regio. De gekozen regio is al als 
filter geselecteerd. Voor meer uitleg over de instrumentenfilter zie 2.1 Instrumenten.
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2.  Functionaliteiten
In de balk aan de linkerkant vind je het hoofdmenu van Dennis.

2.1  Instrumenten

Op de pagina ‘Instrumenten’ vind je een overzicht van alle instrumenten die in Dennis 
staan en de filters om een selectie van beschikbare instrumenten te maken. Rechts zie je 
de lijst met de naam van het instrument en aanbieder van alle beschikbare instrumenten.
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Als je op een instrument klikt, krijg je een korte beschrijving van het instrument. De knop 
‘Voeg toe’ plaatst het desbetreffende instrument in een overzicht bij ‘aanbod werkgever’ 
(rechts bovenin) dat je kan versturen. Deze functie wordt op een later moment geïmple-
menteerd.

2.1.1   Instrumentenpagina
Klik op de knop ‘lees meer’ om naar de informatiepagina van het instrument te gaan. Je 
vindt hier aan de linkerkant de omschrijving van het instrument. Elk instrument bevat de 
informatie: zo werkt het, wat zijn de voorwaarden, en hoe vraag ik dit instrument of deze 
regeling aan.

Aan de rechterkant vind je aanvullende informatie zoals de filters waar het instrument op aansluit. 
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2.1.2  Instrumentenfilters
Het is mogelijk om filters toe te voegen om de lijst van beschikbare instrumenten te 
reduceren. Zo is het mogelijk om te zoeken op een trefwoord; of om de volgende filters 
in hun drop-down menu toe te voegen:
• ‘arbeidsmarktregio’; filter hier op de gewenste regio(s)
• ‘woonplaats kandidaat’; filter hier op de woonplaats(en) van een potentieel kandidaat 

waarvoor het instrument geschikt moet zijn.
• ‘leeftijd’; filter hier op de leeftijdsgroep waarvoor het instrument geschikt moet zijn.
• ‘type dienstverband’; filter hier op het soort dienstverband waarvoor het instrument 

geschikt is
• ‘opgenomen in doelgroepregister?’; filter hier of een instrument geschikt moet zijn 

voor kandidaten in het doelgroepregister.
• ‘doelgroep’; filter hier op de doelgroep waarvoor het instrument geschikt moet zijn.
• Het is niet nodig om een selectie te maken in elke filtercategorie. Kies de filters die 

voor jou relevant zijn.
• Let op: als je via de landkaart op de homepage de instrumenten gaat filteren is de 

arbeidsmarktregio al geselecteerd (zie 1.3 de regiopagina). Via deze weg moet je 
jouw arbeidsmarktregio nog wel even selecteren! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2  Leerwerktrajecten

Op verzoek van de pilotregio’s zijn we aan de slag gegaan om ook leerwerktrajecten een 
plek te geven in Dennis. Zo kan er op eenzelfde manier gezocht worden door het 
aanbod aan leerwerktrajecten die door het leerwerkloket in jouw regio beschikbaar zijn. 

Let op: Deze functionaliteit is pas recent beschikbaar en regio’s zijn nog bezig met het 
inventariseren dan wel vullen van de instrumentengids m.b.t. de leerwerktrajecten. 
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2.3   Werklandschap

Op de pagina ‘Werklandschap’ vind je een toelichting van het Werklandschap van de 
werkgeversdienstverlening. Het landschap geeft de dienstverleningscomponenten weer 
aan de werkgever voor de plaatsing van werkzoekenden naar (onbetaald) werk. Deze 
dienstverlening is een kwestie van maatwerk. Daardoor kan het werklandschap per werk-
gever verschillen in aantal stappen en de volgorde ervan. Klik op een tegel en vervol-
gens ‘lees meer’ om de toelichting per begeleidingsstap te lezen.

Het is mogelijk om vanuit hier door te gaan naar het overzicht van beschikbare instru-
menten die van toepassing zijn in die begeleidingsstap. Hier kom je door te klikken op 
‘Bekijk instrument’. Via deze route selecteer je automatisch de filter voor de desbetref-
fende tegel.
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2.4  Kennisbank

Op de pagina ‘kennisbank’ komen wetenschappelijke artikelen ter onderbouwing van 
onder andere het werklandschap. Deze pagina wordt op een later moment gevuld.

2.5  Community

Op de pagina ‘community’ wordt het mogelijk om met andere gebruikers in contact te 
komen. Deze functionaliteit wordt op een later moment geïmplementeerd.
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• Landelijke, regionale én lokale instrumenten op 
één overzichtelijke plek.

• Ter ondersteuning aan de professionals in de 
arbeidsmarktregio.

• Elke regio een aparte pagina en een eigen 
beheerder.

• Dennis draagt bij aan transparantie en 
harmonisatie van instrumenten.

Dennis
dé werkgevers instrumenten gids
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