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De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de 
arbeidsmarkt. Het kabinet wil mensen die in 
onzekerheid verkeren de zekerheid bieden 
dat ze aanspraak kunnen maken op passende 
begeleiding bij het zoeken naar nieuw werk en 
inkomen. 

In het kader van intensieve ondersteuning en begeleiding 
naar nieuw werk wil het kabinet werkzoekenden en 
werkgevers waar dat nodig is extra ondersteunen in het 
vinden van ander werk of personeel. De inzet is dat zoveel 
mogelijk mensen direct van de ene baan naar de andere 
baan gaan, zonder in een uitkering terecht te komen. 
Het kabinet heeft samen met werkgevers, werknemers, 
gemeenten en UWV een aanvullende regionale aanpak 
voor van-werk(loosheid)-naar-werk dienstverlening 
ontwikkeld. 

Om werkzoekenden optimaal te laten ontwikkelen 
en meedoen naar vermogen, is individueel maatwerk 
nodig. Dat geldt ook tijdens deze crisis. De haalbare 
eerstvolgende stap is voor ieder individu anders en vraagt 
daarmee een andere aanpak. Daarom hebben Regionale 
mobiliteitsteams een uitgebreid aanbod aan instrumenten 
om in te zetten, passend bij de verschillende doelgroepen 
in het werkzoekendenbestand. 

Maar hoe houd je overzicht, hoe weet je wat je in kunt 
zetten en onder welke voorwaarden? Welke instrumenten 
zijn effectief? Om Regionale mobiliteitsteams hierin te 
ondersteunen, faciliteert VNG met Eva.RMT: een digitale 
instrumentengids

Eva.RMT is een website, die Regionale mobiliteitsteams 
zelf kunnen vullen met lokale instrumenten die bijdragen 
aan maximaal meedoen en/of de begeleiding naar werk. 
 
Door middel van filters en zoekfuncties, kunnen 
professionals in één oogopslag zien welke instrumenten 
beschikbaar zijn voor een specifieke werkzoekende. Naast 
maatwerk, faciliteert Eva ook beleidsmatige verbeteringen 
door het aanbod inzichtelijk en transparant te maken. 
Er wordt zichtbaar of het instrumentenaanbod optimaal 
is hoe deze instrumenten worden beoordeeld door de 
professionals. De ambitie is Eva.RMT op termijn ook 
beschikbaar te stellen aan werkzoekenden.  

Eva staat voor:  
Effectief, Vakbekwaam  en Actueel.

Stappenplan Eva.RMT
Bijgaand document is een stappenplan  
voor implementatie van Eva.RMT.



Inleiding



Eva.RMT
Instrumentengids crisisdienstverlening



Stap 1. Inventarisatie gebruik Eva.RMT

Zorg voor commitment 
binnen het regionaal 
mobiliteitsteam 
om te werken 
aan transparantie 
en overzicht van 
werkzoekenden 
instrumenten vanuit 
de menukaart in de 
begeleiding van werk 
naar werk.

Zorg ervoor dat collega’s en 
partners binnen het regionaal 
mobiliteitsteam goed worden 
geïnformeerd over Eva. 

• Eva geeft eenvoudig inzicht in 
de verschillende instrumenten 
voor werkzoekenden. 
De dienstverlening aan 
werkzoekenden kan daardoor 
worden verbeterd.

• Professionals worden 
methodisch en praktisch 
ondersteund om een passend 
instrument te bieden.

• Er kan beter bekeken worden 
wat bij de werkzoekende past. 
Dit bevordert maatwerk.

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

Ja  

Er is commitment voor deze landelijke 
en regionale digitale instrumentengids 
Eva.RMT. Collega’s en partners zijn 
voldoende geïnformeerd.  
Ga door naar het inventariseren  
van de instrumenten.

Nee 
 
We willen nog meer informatie.  
Wellicht kan het volgende helpen:
• Vraag een andere RMT die al gebruik maakt 

van Eva.RMT naar de voordelen en de 
gebruikservaringen.

• Vraag VNG om een toelichting te geven.
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Stap 1. Inventariseer de instrumenten binnen het regionale mobiliteitsteam

Alle regionale werkzoekenden instrumenten kun je 
zelf invoeren. Alle landelijke instrumenten worden 
door de landelijke partners 1 x landelijk ingevoerd.

Het volgende moet hiervoor gebeuren:

• Inventariseer welke instrumenten 
er zijn. Maak hierbij gebruik van het 
werklandschap, om te inventariseren 
of alle tegels voldoende aanbod 
hebben.

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

• Mis je informatie, vraag deze op bij 
de betreffende aanbieder. Je kunt 
hen het format laten vullen.

Format

Regionale werkzoekenden 
instrumenten kunnen worden 
toegevoegd door een 
regiobeheerder vanuit het 
regionaal mobiliteitsteam. 
Landelijke werkzoekenden 
instrumenten kunnen door 
de landelijke partijen worden 
toegevoegd door een landelijke 
regiobeheerder vanuit het 
regionaal mobiliteitsteam of 
vanuit de landelijke partners. 
Eén keer invoeren voor elk eigen 
RMT in de eigen RMT omgeving; 
één keer landelijk invoeren; de 
landelijke instrumenten worden 
naar alle 35 x RMT’s landelijk 
ontsloten. 
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Stap 1. Eva.RMT instrumentenformat

Naam instrument

Werkafspraken

Toelichting locatie

Beschikbare gebieden
Aanmeldinstructies

Samenwerkingspartners

Totale kosten

Doel

Samenvatting

Voorwaarden deelname

Totale duur
Werkwijze

Onderscheidende 
aanpak

Toelichting doelgroep

Aanvullende informatie

Aanvullende inhoud 
Downloads/Links/Video’s

Regio/Gemeente/Wijk

uur/dagen/weken/maanden

Adres/Aanbieder/Klant thuis
/Gemeente/Werkgever

Contactpersoon

Melding
Diagnostiek
Orientatie
Maatschappelijk fit
Werk fit
Opleiden
Bemiddeling
Plaatsing
Nazorg

Klantkenmerken

Tegels werklandschap

 

Doelgroep

Jongeren tot 27 jaar
50-plussers

(Vermoedelijk) arbeidsbeperkten

(Vermoedelijk) verstandelijke 
beperking (IQ 50-85)

Statushouders
Migranten

Anders:

Groep/Individueel

Locatie(s) uitvoering

 

Intern Extern

Aanbieder

Naam:

Straat:

Huisnr:

Postcode:

Plaats:

Naam:

Telefoon:

Email:

Sollicitatievaardigheden

Basisvaardigheden

Basis werknemersvaardigheden

Toekomstige werknemersvaardigheden

Diplomeren, certificeren en praktijkverklaring 
Werkervaring 

Sociale- en culturele vaardigheden

Beroepskeuze, beroepsvoorkeur en beroepsoriëntatie

Pychosociale aandachtspunten 
Lichamelijke aandachtspunten
Praktische aandachtspunten 

Willen en geloof in eigen kunnen
Zelfregie/zelfsturing
Sociale steun en netwerk

Ondernemers
Dak- en thuislozen

Uitvoeringsvorm
Training
Workshop
Vragenlijst
eLearning
(webinar, etc.)
Coaching

Anders:

Maximaal 8 extra

#

#

Intensiteit

uur/week#

#

#

#

Adres

Straat:

Huisnr:

Postcode:

Plaats:

#

#

Toelichting
Intensiteit, duur, kosten
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Stap 2. Implementatie van Eva.RMT binnen het regionaal mobiliteitsteam

Beschrijf elk instrument op  
dezelfde manier

• Richt de teksten naar de werkzoekende.  
Eva.RMT kan gebruikt worden in het 
bijzijn van de werkzoekenden en 
informatie uit Eva.RMT kan direct aan hen 
worden nagezonden.

• Schrijf actief: korte en bondige zinnen.
• Gebruik geen vakjargon.
• Laat de teksten nalezen door.  

professionals om te checken of het 
compleet en duidelijk is.

Voeg downloads, links en filmpjes toe.

Koppel het instrument aan een 
tegel van het werklandschap en  
de juiste filters 

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

Accountgegevens

Vraag accountgegevens  

aan bij VNG.

Werklandschap

https://www.vngrealisatie.nl/sites/default/files/2020-12/Werklandschap%202.0.pdf
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Stap 2. Stel een autorisatiestructuur op 

Omgeving beheerder: 

• Mag de huisstijl van een omgeving instellen.
• Mag content - zoals nieuwsberichten, downloads, en video’s) 

van een omgeving beheren.
• Tevens contactpersoon naar landelijke werkgroep.
• Mag gebruikers de rol omgeving gebruiksbeheerder toewijzen.

Communiceren  
naar de 
professionals  
Bijvoorbeeld de 
klantmanager. 

• Plan een kick 
off met de 
professionals en  
introduceer Eva.
RMT. 
 

• Eva.RMT draait 
op Edge, Chrome, 
Safari of Firefox. 
Check of alle 
professionals op 
de juiste manier 
toegang hebben tot 
het systeem.  
Maak bij voorkeur 
een snelkoppeling 

Omgeving gebruikersbeheerder: 

• Mag gebruikers aanmaken binnen de omgeving.

Lokale instrument beheerder: 

• Mag lokale instrumenten toevoegen, wijzigen, en verwijderen.

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

Login voor professionals 
Voor de voorkant van Eva.RMT is er een 
login voor de professional. Hiermee 
kan je de instrumenten zien, delen en 
beoordelen.

Dit plan organiseert de rollen en zorgt voor inloggegevens voor 
deze verschillende rollen. Voor de achterkant van Eva.RMT 
zijn dit de volgende rollen: Omgeving beheerder, Omgeving 
gebruikersbeheerder en Lokale instrument beheerder.

Naam instrument

Werkafspraken

Toelichting locatie

Beschikbare gebieden
Aanmeldinstructies

Samenwerkingspartners

Totale kosten

Doel

Samenvatting

Voorwaarden deelname

Totale duur
Werkwijze

Onderscheidende 
aanpak

Toelichting doelgroep

Aanvullende informatie

Aanvullende inhoud 
Downloads/Links/Video’s

Regio/Gemeente/Wijk

uur/dagen/weken/maanden

Adres/Aanbieder/Klant thuis
/Gemeente/Werkgever

Contactpersoon

Melding
Diagnostiek
Orientatie
Maatschappelijk fit
Werk fit
Opleiden
Bemiddeling
Plaatsing
Nazorg

Klantkenmerken

Tegels werklandschap

 

Doelgroep

Jongeren tot 27 jaar
50-plussers

(Vermoedelijk) arbeidsbeperkten

(Vermoedelijk) verstandelijke 
beperking (IQ 50-85)

Statushouders
Migranten

Anders:

Groep/Individueel

Locatie(s) uitvoering

 

Intern Extern

Aanbieder

Naam:

Straat:

Huisnr:

Postcode:

Plaats:

Naam:

Telefoon:

Email:

Sollicitatievaardigheden

Basisvaardigheden

Basis werknemersvaardigheden

Toekomstige werknemersvaardigheden

Diplomeren, certificeren en praktijkverklaring 
Werkervaring 

Sociale- en culturele vaardigheden

Beroepskeuze, beroepsvoorkeur en beroepsoriëntatie

Pychosociale aandachtspunten 
Lichamelijke aandachtspunten
Praktische aandachtspunten 

Willen en geloof in eigen kunnen
Zelfregie/zelfsturing
Sociale steun en netwerk

Ondernemers
Dak- en thuislozen

Uitvoeringsvorm
Training
Workshop
Vragenlijst
eLearning
(webinar, etc.)
Coaching

Anders:

Maximaal 8 extra

#

#

Intensiteit

uur/week#

#

#

#

Adres

Straat:

Huisnr:

Postcode:

Plaats:

#

#

Toelichting
Intensiteit, duur, kosten
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Stap 3. Verbetering 

In de beginfase is er regelmatig contact tussen de 
omgevingsbeheerder en het implementatieteam van  
VNG 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 werkgroep Eva.RMT nemen de 5 x pilot RMT’s, SZW en VNG deel. 
Daar bespreken we de best practices, handige formats, we delen kennis en 
bekijken of we Eva.RMT nog verder kunnen verbeteren.
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Handige pagina's
 
Algemene informatie Dennis en Eva (VNG)

Contact en meer informatie

denniseneva@vng.nl


