
Realisatie

Instrumentengids Eva 
brengt de regio samen
Overzichtelijk naar maatwerk

Steeds meer gemeenten die aangesloten zijn op instrumentengids Eva gebruiken 
het op regionaal niveau. Dat maakt instrumenten inzichtelijk voor alle gemeenten 
uit een regio en faciliteert samenwerking tussen gemeenten.

“Een regionale  
instrumentengids  
bevordert de  
samenwerking  
tussen gemeenten 
in een regio.  

Zo delen we kennis, leren 
we van elkaar en kunnen 
we op termijn samen  
inkopen.” 

Suzanne Abdoelhak,  
Kwaliteitsmedewerker bij 
Uitvoeringsorganisatie BBS 
(Baarn, Bunschoten, Soest)

Wat is Eva?
Instrumentengids Eva is een digitale omgeving die 
gemeentelijke organisaties zelf vullen met lokale en 
regionale instrumenten die bijdragen aan maximaal 
meedoen en/of de begeleiding naar werk. 
Klantmanagers kunnen onmogelijk alle instrumenten 
uit hun hoofd kennen. Met Eva komen ze snel en 
eenvoudig uit bij de best passende instrumenten voor 
de werkzoekende. Eva bevordert namelijk methodisch 
werken, zodat klantmanagers eerst kijken waar de 
werkzoekende zich bevindt in de klantreis (het 
werklandschap) en daarna welke vaardigheden 
verbeterd kunnen worden of welke belemmeringen 
kunnen worden weggenomen.  
Met gebruikersvriendelijke filters en makkelijke 
zoekfuncties zien professionals in één oogopslag 
welke instrumenten beschikbaar zijn voor een 
specifieke werkzoekende. Als je werkt in Eva, voldoen 
de instrumenten bovendien automatisch aan de straks 
geldende landelijke standaarden.



Het maakt de 
samenwerking en 
kennisdeling tussen 
gemeenten makkelijker. 
 

Elke gemeente maakt 
met Eva de instrumenten 
lokaal en regionaal 
inzichtelijk op één 
digitale plek.

Het bespaart geld,  
want kleinere  
gemeenten kunnen 
samen goedkoper  
dienstverlening  
inkopen. 

Gemeenten werken 
samen aan kwaliteits- 
verbetering.

Samenwerken als regio binnen Eva  
is eenvoudig en biedt voordelen 

Informatie & Downloads

Aan de slag met instrumentengids Eva?
Stuur een mail naar denniseneva@vng.nl en we helpen je op weg.

YouTube

Kijk op vng.nl/dennis-en-eva voor  
meer informatie. Daar kun je je ook 
aanmelden voor een van de gratis 
online informatiebijeenkomsten. 

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

VNG ontwikkelt instrumentengidsen Dennis & Eva
Gemeenten en arbeidsmarktregio’s beschikken over een rijk 
aanbod van instrumenten om werkzoekenden aan het werk te 
helpen en werkgevers te ondersteunen in het begeleiden van 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
VNG ondersteunt deze organisaties in het samenbrengen van al 
deze instrumenten in een eenduidig overzicht met de ontwikke-
ling van instrumentengidsen Dennis en Eva. 
Met instrumentengids Eva kan elke klantmanager snel en effectief 
mensen begeleiden naar werk of duurzame participatie, passend 
bij wat de werkzoekende nodig heeft. Aan de andere kant van het 
spectrum ondersteunt Dennis arbeidsmarkregio’s in de harmoni-
sering van de instrumenten en processen om met werkgevers te 
werken aan bemiddeling van werkzoekenden.

Waarom een regionale Eva?  

COMPRESS-ARROWS COINSHANDSHAKE BADGE-CHECK

Gemeenten die zijn aangeslo-
ten op instrumentengids Eva 
geven bij een instrument aan of 
het geldt voor een bepaalde 
gemeente, voor het samenwer-
kingsverband of voor alle 
gemeenten in de regio. 
 

Gemeenten sluiten aan op een 
regionale Eva op het moment 
dat zij dat willen. Tegelijkertijd 
aansluiten is niet nodig. Elke 
gemeente kan dus aansluiten in 
haar eigen tempo.  

Gemeenten kunnen van elkaar 
leren, bepaalde instrumenten 
van elkaar (her)gebruiken en 
binnen Eva komen tot een 
geharmoniseerd aanbod.

HEXAGON-CHECK HEXAGON-CHECK HEXAGON-CHECK

https://vng.nl/projecten/instrumentengidsen-dennis-en-eva
https://vng.nl/projecten/instrumentengidsen-dennis-en-eva
https://vng.nl/projecten/instrumentengidsen-dennis-en-eva
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTeTOYjjvK0I3c-UUZAH3Bo03-FhXENHR

