
1 Kijk op hoewerktnederland.nl 

Wat is het actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’? 
Een plan met vier aantrekkelijke wervingsroutes die het voor 
werkgevers en werkzoekenden makkelijker maken om elkaar te 
vinden. 
Een plan dat werkgevers uitdaagt om op een andere manier 
vacatures in te vullen. Door anders te kijken naar competenties 
en de inrichting van werk. 
Een plan dat ook werkzoekenden uitdaagt om anders te kijken 
naar hun talenten en vaardigheden en te denken in kansen en 
mogelijkheden die deze arbeidsmarkt biedt.  

Waarom en voor wie? 
Voor werkzoekenden. Om mensen die willen en kunnen werken 
aan een passende (deeltijd)baan of een leerwerktraject 
te helpen. Mét en zonder uitkering. Lees op de achterzijde 
wat de mogelijkheden zijn. 
Voor werkgevers. Om talentvolle kandidaten te vinden voor 
de vele openstaande vacatures. De Werkgeversservicepunten 
kunnen jou als werkgever hierbij ondersteunen en ontzorgen. 

Hoe komen banen en talenten bij elkaar? 
Door als werkgever anders naar werk en mensen te kijken. 
Door niet alleen naar diploma’s te kijken, maar juist ook naar 
de vaardigheden en capaciteiten van een werkzoekende. 
Met een baan op maat bied je werkzoekenden de kans 
om hun vaardigheden te benuten.  

Via wervingsroutes die in de praktijk goed blijken te werken: 
1. Open Hiring 
2. Innovatieve manieren van matching 
3. Leerwerktrajecten op de werkvloer 
4. Jobcarving + functiecreatie 

Nieuwsgierig en wil je meer weten? 
Kijk op www.hoewerktnederland.nl of op www.werkgevers 
servicepunten.nl voor een servicepunt bij jou in de buurt. 

Baan. Talent. Dichterbij dan je denkt. 
Er zijn veel mensen op zoek naar een baan en veel werkgevers op zoek naar talent. 
Maar ze weten elkaar niet altijd te vinden. Om ze dichter bij elkaar te brengen is de overheid in 2022 
met het actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’ gestart. 

‘Dichterbij dan je denkt’ is een initiatief van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in samenwerking met gemeenten, 
UWV, regio’s, uitzendsector, landelijke werkgevers- en brancheorganisaties, 
vakbonden, SBB, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
(OCW), onderwijsinstellingen en Start Foundation. 
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2 Kijk op hoewerktnederland.nl 

Op zoek naar talent? 
Meld jouw vacatures aan bij het Werkgeversservicepunt in je 
eigen buurt of regio. 

Het Werkgeversservicepunt ondersteunt je en bespreekt met 
jou onder meer wat een werkzoekende nodig heef en van 
welke subsidies en regelingen je gebruik kunt maken.  

Nieuwsgierig naar de wervingsroutes, de ondersteuning van 
werkzoekenden en/of de beschikbare fnanciële regelingen? 
Kijk dan op www.hoewerktnederland.nl 

Ben je een landelijke werkgever met vestigingen in vier of 
meer arbeidsmarktregio’s en wil je graag uniforme afspraken 
maken om mensen werk te bieden? UWV en Landelijk WSP 
Gemeenten helpen jou snel de juiste match te maken. Neem 
hiervoor contact op via: Landelijkadviseurswgd@uwv.nl of 
info@lwspgemeenten.nl 

Als grote landelijke werkgever kun je ook terecht bij het 
Landelijk team Dichterbij dan je denkt. Dit is een samen-
werkingsverband van diverse partners waaronder VNO-NCW/ 
MKB-Nederland, de uitzendbranche, Landelijk WSP en de SBB. 
Zij ondersteunen je bij activiteiten rondom de wervingsroutes. 
Neem contact op met dit team via: 
Dichterbijdanjedenkt@minszw.nl 

Op zoek naar een baan? 
Juist nu zijn er mogelijkheden om weer aan het werk te 
komen. Het maakt niet uit of je wel of niet een uitkering hebt 
of dat je als ZZP’er bent gestopt met jouw bedrijf. Het maakt 
ook niet uit of je wel de juiste papieren hebt of relevante 
werkervaring. Er zijn werkgevers die in jou geïnteresseerd zijn 
en mee willen investeren in het ontwikkelen van jouw kennis 
en vaardigheden. 

Jij staat aan het roer van je eigen toekomst. Pak je kans en wij 
helpen je bij het ontdekken van je talenten en het vinden van 
werk dat bij jou past. Door bijvoorbeeld te werken en leren in 
de praktijk. Een (geschikte) baan is nu dichterbij dan je denkt! 

Het Regionale Mobiliteitsteam (RMT) in jouw gemeente of de 
plaats waar jij wilt werken, helpt je graag verder en kijkt 
samen met jou wat jij nodig hebt. 
Kijk voor het RMT bij jou in de buurt op: 
www.hoewerktnederland.nl/onderwerpen/ 
regionale-mobiliteitsteams 

Wist je dat … 
werkgevers vaak ten onrechte denken dat werkzoekenden 
niet geschikt zijn voor hun bedrijf of dat werkzoekenden 
heel veel begeleiding nodig hebben? 

Wist je dat … 
werkzoekenden vaak ten onrechte denken dat ze niet 
geschikt zijn voor de banen die aangeboden worden omdat 
ze niet aan alle functie-eisen voldoen? 
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