
Dennis
dé werkgevers instrumentengids 

Stel een  
implementatieplan op

Maak een implementatieplan met een gefaseerde 

beschrijving van implementatieactiviteiten: wanneer 

wordt welke activiteit ingezet en waarom. Bekijk 

goed welke landelijke instrumenten in Dennis zijn te 

vinden om dubbel werk te voorkomen. Kijk ook naar 

al ingevoerde regionale instrumenten voor inspiratie. 

Betrek tot slot het management actief bij het imple-

mentatieplan. 

Leer Dennis kennen 

Neem professionals mee in het implementatie-

traject van Dennis, zodat zij de instrumentengids 

gebruiken zoals bedoeld en bekend raken met 

de terminologie binnen Dennis. Plan vervolgens 

voldoende ruimte in voor professionals om 

instrumentengids Dennis te leren kennen. Wijs 

ze ook op de handleidingen en instructievideo’s 

van Dennis. Geef aandacht aan het gebruik 

van Dennis met bijvoorbeeld een kick-offsessie, 

training, een e-learning, informatiemiddagen of 

supervisiebijeenkomsten. 

Zorg voor  
instructies en capaciteit

Zorg voor goede instructies voor het aanleveren van 

teksten over de instrumenten door professionals of 

aanbieders, zodat Dennis eenduidig – met hetzelfde 

taalgebruik – wordt ingevuld. Gebruik hiervoor  

het instrumentenformat en de bijbehorende  

handleiding. Het is belangrijk dat de teksten ook  

begrijpelijk zijn voor werkgevers, zodat duidelijk is 

hoe zij aan de slag kunnen gaan. Vermijd daarbij vak-

jargon en afkortingen. Zorg tot slot voor voldoende 

tijd en capaciteit voor het vullen van Dennis. 

 Maak duidelijke  
werkafspraken 

Maak concrete afspraken over het gebruik van 

Dennis in het werkproces. Bijvoorbeeld over het 

moment van inzet, de verwachting van collega’s en 

of het gebruik vrijblijvend is. Spreek ook af hoe pro-

fessionals terugkoppeling geven over de inzet van 

Dennis. Zorg ervoor dat professionals leren dat het 

meerwaarde heeft om ook andere instrumenten in 

te zetten, behalve de al bekende instrumenten. 

Geef collega’s 
verantwoordelijkheid

Zorg dat Dennis actueel is en dat de inhoud klopt. Stel 

daarom één of meerdere professionals aan voor een 

kwaliteitscontrole van de instrumentbeschrijvingen en 

het actueel houden van Dennis. Deze professionals  

zijn ook aanspreekpunt voor gemeenten en contact- 

persoon voor landelijke partijen. Wijs daarnaast  

minimaal twee collega’s aan die verantwoordelijk zijn 

voor het vullen van Dennis.

Promoot Dennis actief 

Zet ambassadeurs of een coördinator in om colle-

ga’s te blijven enthousiasmeren over het gebruik 

van Dennis. Stuur bijvoorbeeld regelmatig een 

mailing rond over Dennis en ga met medewerkers 

in gesprek over het gebruik van Dennis.

Gefeliciteerd met de aansluiting op instrumentengids Dennis! In Dennis komen landelijke, 

regionale én lokale instrumenten samen. Om je op weg te helpen bij de implementatie  

van Dennis en harmonisatie van instrumenten hebben wij de volgende tips opgesteld.  
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Vragen? Mail naar denniseneva@vng.nl
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6 tips voor succesvol gebruik 
van instrumentengids Dennis

https://vng.nl/artikelen/dennis-help-werkgevers-aan-passend-personeel
https://vng.nl/artikelen/dennis-help-werkgevers-aan-passend-personeel
https://vng.nl/media/47863
https://vng.nl/media/47862
https://vng.nl/projecten/instrumentengidsen-dennis-en-eva

