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Dennis
dé werkgevers instrumentengids

VNG ontwikkelt samen met gemeenten, 
TNO, SAM, UWV en Divosa twee digitale 
gidsen, Dennis en Eva. Hiermee maken we 
de vele beschikbare instrumenten voor de 
werkzoekende- en werkgeversdienstverlening 
eenvoudig en eenduidig inzichtelijk. In eerste 
instantie voor professionals. Later ook voor  
de inwoners en werkgevers. 

Dennis (Doen met kennis) en Eva (Effectief 
Vakbewaam Actueel) zijn landelijke tools, 
die lokaal met eigen instrumenten worden 
gevuld. Zo worden beide kanten van een 
matchingsproces ondersteund. Door samen 
te organiseren zorgen we voor betere 
dienstverlening naar werkzoekenden en 
werkgevers.  

Te beginnen met Dennis, een website waar alle 
landelijke, regionale en lokale instrumenten 
voor werkgeversdienstverlening in één keer te 
vinden zijn.

Dennis is te raadplegen via:  



Inleiding

Dennis
www.instrumentengids-dennis.nl

http://www.instrumentengids-dennis.nl
http://www.instrumentengids-dennis.nl
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Dennis
dé werkgevers instrumentengids 

Stap 1. Inventarisatie gebruik Dennis

Zorg voor (bestuurlijk) 
commitment om te 
werken aan trans-
parantie en overzicht 
van landelijke, 
regionale en lokale 
werkgeversinstrumenten 
en regelingen.

Het nieuwe besluit Suwi (’21) 
geeft arbeidsmarkregio’s 
de opdracht om alle 
instrumenten en processen 
transparant te maken en te 
harmoniseren waar kan. Het 
doel hiervan is meer inzicht 
en eenduidigheid te creëren 
in de dienstverlening aan 
werkgevers. Zo wordt het 
voor werkgevers makkelijker 
om werkzoekenden (met een 
afstand tot de arbeidsmarkt) 
aan te nemen, ongeacht de 
gemeente waar de kandidaat 
woont.

Peil de behoefte om aan te 
sluiten op Dennis (bestuurlijk en 
uitvoering).

• Dennis faciliteert bij deze opdracht. 
Dennis ondersteunt professionals 
in hun werk. Alle beschikbare 
werkgeversinstrumenten op lokaal, 
regionaal en landelijk niveau en op 
één digitale vindplaats toegankelijk 
en inzichtelijk. 

• Dennis geeft eenvoudig inzicht in 
de overeenkomsten en verschillen 
in instrumenten binnen de 
arbeidsmarktregio en daarbuiten.  

• Inzicht in de instrumenten 
faciliteert het gesprek binnen een 
arbeidsmarktregio over de verschillen 
en het optimaliseren van het 
instrumenten aanbod.  

• De instrumenten worden ingevoerd 
aan de hand van het Werklandschap 
en op basis van een vast format.

Ja  

Er is behoefte aan  
deze landelijke digitale 
instrumentengids.

Nee 
 
Er is (nog) geen behoefte.  
Wellicht kan het volgende helpen:
• Vraag een andere regio die al gebruik 

maakt van Dennis naar de voordelen en 
de gebruikservaringen.

• Laat Dennis zien. In de gids worden de 
landelijke instrumenten al getoond. 
Het geeft dus een beeld van het 
overzicht dat werkgevers straks in 
jouw arbeidsmarktregio overzicht kan 
bieden.

• Vraag VNG om een toelichting te 
geven.
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Dennis
dé werkgevers instrumentengids 

Stap 1. Inventariseer de instrumenten in de regio

Landelijke werkgevers instrumenten zijn al 
ingevoerd door VNG en UWV. Neem gerust een 
kijkje om te zien hoe het eruitziet.

De regionale en lokale instrumenten en 
regelingen kun je zelf invoeren.

Het volgende moet hiervoor gebeuren:

• Inventariseer welke werkgeversinstrumenten er 
in de regio beschikbaar zijn. 

• Bekijk het format met de gegevens die nodig zijn 
van elk instrument. 

• Vraag deze informatie op bij de gemeente of de 
verantwoordelijke organisatie. Je kunt hen het 
format laten vullen.

Dennis

Format

http://www.instrumentengids-dennis.nl
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Dennis
dé werkgevers instrumentengids 

Stap 1. Format

Naam instrument/regeling:

Korte beschrijving:

Lange beschrijving:

Aanvraag instructie:

Voorwaarden instrument:

Aanbieder van het 
instrument:

 Gemeente(n)

 WSP

 Arbeidsmarktregio

 Crisisdienstverlening

Bij welke soort dienstverband is 
het instrument van toepassing?

 Stage

 Werkervaringsplaats

 Arbeidsovereenkomst 

 met BBL

 Regulier dienstverband

Welke doelgroep betreft dit 
instrumenten en/of regeling

 Beschut Werk 

 WW, IOW 

 WAO, WAI, WAZ 

 Wajong 

 Participatiewet 

 Niet uitkeringsgerechtigden

Downloads en links 

• website's

• media

• pdf's

• aanvraagformulier

Binnen welke fase van het werklandschap behoort het  
instrument/regeling? (meerdere mogelijkheden)

 Voorzorg (voor behoud van werk)

 Werkgeverscontact (vraag werkgever)

 Opstellen werkprofiel (beoordelen vacatures)

 Kandidaat fit (klaar voor kandidaten)

 Werving en selectie (vinden van kandidaten bij vacature)

 Oriëntatie (op de arbeidsmarkt)

 Opleiden (kwalificeren)

 Bemiddelen (vacatures en kandidaten koppelen)

 Plaatsing (werkelijk aan de slag)

 Nazorg (voor een duurzame plaatsing)

Bij welke leeftijdscategorie is 
het instrument van toepassing?

 Alle leeftijden

 16 t/m 21 jaar 

 22 t/m 26 jaar 

 27 t/m 55 jaar

 56 jaar tot AOW leeftijd

 AOW leeftijd en ouder

Opgenomen in het 
doelgroepregister?

 Ja   Nee
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Dennis
dé werkgevers instrumentengids 

Stap 2. Aansluiten op Dennis

Beschrijf elk 
instrument op 
dezelfde manier.

• Richt de teksten naar 
de werkgever. Deze 
informatie zal de 
werkgever lezen.

• Schrijf actief: korte en 
bondige zinnen.

• Gebruik geen vakjargon.
• Laat de teksten nalezen 

door iemand anders.

Bekijk de regionale en lokale 
instrumenten en stel jezelf de 
volgende vragen:

Zijn de instrumenten en 
regelingen actueel en 
conform huidige wetgeving?

Zijn de instrumenten 
geharmoniseerd in 
de regio?

Worden de instrumenten bij 
alle gemeenten op dezelfde 
manier gehanteerd?

Koppel het instrument 
aan een tegel van het 
werklandschap

Het Werklandschap 
structureert de 
werkzoekenden- en de 
werkgeverdienstverlening 
door middel van verschillende 
dienstverleningstegels.

Werklandschap

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Actualiseer het instrument.

Maak de verschillende instrumenten en 
voorwaarden transparant in Dennis óf ga het 
gesprek aan om de instrumenten te harmoniseren.

Voeg downloads,  
links en filmpjes toe.

https://www.vngrealisatie.nl/producten/moderniseren-werkdomein
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Dennis
dé werkgevers instrumentengids 

Stap 2. Vullen van Dennis

Stel een regiobeheerder aan.

De regiobeheerder ontvangt inloggegevens van de 
'achterkant' van Dennis. 

De indeling van de achterkant bevat dezelfde vragen  
als het format dat is gebruikt om de instrumenten uit  
te vragen.

Vul per instrument de velden in.  
Als je dit hebt gedaan kun je aan de 
voorkant van Dennis direct zien hoe 
het eruit komt te zien.

• Ontbreekt er informatie? Vul de 

informatie aan in de achterkant.

• Problemen? Neem contact met ons 

op via de implementatiemanager 

VNG. 

• Alle instrumenten compleet? Laat 

het ons weten, dan maken we 

het zichtbaar in Dennis. Vanaf dat 

moment zijn al jullie instrumenten 

transparant en klaar voor gebruik!

Communiceren naar adviseurs 
werkgevers-dienstverlening.

Plan een kick off met de 
professionals uit de uitvoering en 
introduceer Dennis.

Naam instrument/regeling:

Korte beschrijving:

Lange beschrijving:

Aanvraag instructie:

Voorwaarden instrument:

Aanbieder van het 
instrument:

 Gemeente(n)

 WSP

 Arbeidsmarktregio

 Crisisdienstverlening

Bij welke soort dienstverband 
is het instrument van 
toepassing?

 Stage

 Werkervaringsplaats

 Arbeidsovereenkomst 

 met BBL

Welke doelgroep betreft dit 
instrumenten en/of regeling

 Beschut Werk 

 WW, IOW 

 WAO, WAI, WAZ 

 Wajong 

 Participatiewet 

 Niet uitkeringsgerechtigden

Downloads en links 

• website's

• media

• pdf's

• aanvraagformulier

Binnen welke fase van het werklandschap behoort het instrument/
regeling (meerdere mogelijkheden)

 Voorzorg (voor behoud van werk)

 Werkgeverscontact (vraag werkgever)

 Opstellen werkprofiel (beoordelen vacatures)

 Kandidaat fit (klaar voor kandidaten)

 Werving en selectie (vinden van kandidaten bij vacature)

 Oriëntatie (op de arbeidsmarkt)

 Opleiden (kwalificeren)

 Bemiddelen (vacatures en kandidaten koppelen)

 Plaatsing (werkelijk aan de slag)

 Nazorg (voor een duurzame plaatsing)

Bij welke leeftijdscategorie 
is het instrument van 
toepassing?

 Alle leeftijden

 16 t/m 21 jaar 

 22 t/m 26 jaar 

 27 t/m 55 jaar

 56 jaar tot AOW leeftijd

Opgenomen in het 
doelgroepregister?

 Ja  

De rol van de regiobeheerder Is het aanspreekpunt voor 
de regio bij vragen en opmerkingen op inhoudelijk en 
technisch gebied rondom Dennis.

• De regiobeheerder is 
verantwoordelijk voor het 
invoeren en actueel houden 
van de informatie, regionale 
en lokale instrumenten in 
Dennis.

• De regiobeheerder is 
contactpersoon naar de 
landelijke werkgroep van 
Dennis, om Dennis te 
optimaliseren.
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Dennis
dé werkgevers instrumentengids 

Stap 3. Verbetering

In de beginfase is er 
regelmatig contact met 
de regiobeheerder om te 
bespreken hoe het gaat.

Wat gaat er goed?

Waar loop je tegenaan in het gebruik?

Waar is aanvullende ondersteuning bij gewenst?

In de landelijke werkgroep, die maandelijks 
bijeenkomt, zitten alle deelnemende
arbeidsmarktregio's, VNG, Divosa en SAM.  
 
Daar bespreken we de gebruikerservaringen  
en eventuele aanpassingen voor Dennis door. 
Zo zorgen we er samen voor dat Dennis blijft 
voldoen aan de wensen vanuit de regio's.
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Contact en meer informatie
 
denniseneva@vng.nl 

Handige pagina's
 
Algemene informatie Dennis en Eva (VNG)

Samenvoordeklant



https://www.vngrealisatie.nl/producten/instrumentengidsen-dennis-en-eva
https://www.samenvoordeklant.nl

