
Verbeter je dienstverlening  
met Dennis & Eva
Instrumentengidsen voor werkgevers en werkzoekenden

Gemeenten en arbeidsmarktregio’s beschikken over een rijk aanbod van 
instrumenten om werkzoekenden aan het werk te helpen en werkgevers te 
faciliteren in het vinden van personeel. VNG ondersteunt deze organisaties  
in het samenbrengen van al deze instrumenten in een eenduidig overzicht  
met de ontwikkeling van instrumentengidsen Dennis en Eva.

Eva
Met Eva kan elke klantmanager snel en effectief 
mensen begeleiden naar werk of duurzame participa-
tie, passend bij wat de werkzoekende nodig heeft. 

Dennis
Met instrumentengids Dennis ondersteunt VNG 
arbeidsmarktregio’s in de harmonisering van de instru-
menten en processen om met werkgevers te werken 
aan bemiddeling van werkzoekenden. In Dennis 
vinden professionals snel en eenvoudig relevante 
instrumenten voor werkgevers. 

Dennis en Eva vormen samen  
handige tools om inwoners naar werk, 
scholing of participatie te leiden.



Eva 
Eva is een website die gemeentelijke organisaties 
zelf vullen met lokale instrumenten die bijdragen 
aan maximaal meedoen en/of de begeleiding 
naar werk. Met filters en zoekfuncties zien profes-
sionals in één oogopslag welke instrumenten 
beschikbaar zijn voor een specifieke  
werkzoekende. 
 
• Effectievere dienstverlening aan 

werkzoekenden
• Eenvoudiger samenwerken met andere 

gemeenten
• Vruchten plukken van schaalvoordeel  

en goede ondersteuning

Methodisch werken
Eva ondersteunt professionals op een aantal 
onderdelen bij het methodisch werken. Het 
gebruik van Eva stimuleert namelijk systema- 
tische, doorzichtige en doelgerichte werken. 
Inclusief regelmatige evaluaties om bij te sturen.

Informatie & Downloads YouTube

Dennis 
Dennis is een landelijke website met doorklikmo-
gelijkheden naar de arbeidsmarktregio’s. Via 
filters kunnen professionals in één oogopslag zien 
welke lokale, regionale en landelijke instrumenten 
in de werkgeversdienstverlening van toepassing 
zijn voor een specifieke werkzoekende.

• Effectievere dienstverlening aan  
werkgevers

• Eenvoudiger samenwerken met andere 
arbeidsmarktregio’s

• Vruchten plukken van schaalvoordeel  
en goede ondersteuning

Dennis website 
Bekijk instrumentengids 
Dennis en ervaar zelf  
hoe het werkt.

Meer over de voordelen Eva 
toegelicht in pdf

Meer over de voordelen Dennis 
toegelicht in pdf

Algemene informatie en handige  
downloads van Dennis en Eva op  
een rij. Handleidingen, brochures, 
FAQ en meer. 

Bekijk video’s over 
het gebruik van 
Dennis en Eva. 

WerkgeverWerkzoekende Match
WERKEN NAAR  

ÉÉN DOEL

plaatsing
werkelijk aan de slag

Het Werklandschap
Dennis en Eva zijn gebaseerd op het 
Werklandschap: een manier om gestructureerd te 
laten zien wat gemeenten aan dienstverlening 
bieden in het werkdomein. Het vormt een geza-
menlijk denkkader en helpt bij het creëren van 
eenheid van taal voor bijvoorbeeld digitalisering.
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