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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. 

Tot nu. Ben jij ook op zoek naar een baan, of juist naar talent? Kijk op hoewerktnederland.nl of bij het Regionaal Mobiliteitsteam 
of Werkgeversservicepunt in jouw gemeente. Vaak liggen kansen dichterbij dan je denkt.  

Werkzoekenden: mensen die willen/kunnen werken,  
maar geen passende (deeltijd)baan/leerwerktraject vinden.

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.

Zet een van de 4 wervingsroutes in om kandidaten te vinden.
1. Open Hiring 3. Leerwerktrajecten op de werkvloer
2. Innovatieve manieren van matching 4. Jobcarving + functiecreatie
Het Werkgeversservicepunt ondersteunt werkgevers en helpt bij beschikbare  
financiële regelingen.

Jij staat aan het roer van je eigen toekomt. Misschien wel met vragen zoals:  
Waar sta ik nu? Wat zijn nou eigenlijk mijn dromen en doelen? En welk werk past 
daarbij? Het Regionale Mobiliteitsteam bij jou in de buurt helpt je op zoek te  
gaan naar je talenten en het vinden van werk dat bij je past. Pak die kans en vind  
een baan die je zoveel meer geeft dan alleen werk. 

Kijk voor het Regionale Mobiliteitsteam (RMT) bij jou in de buurt op: 
www.hoewerktnederland.nl/onderwerpen/regionale-mobiliteitsteams 

Om de juiste kandidaat te vinden voor een vacature, is het goed om ook naar  
vaardigheden en capaciteiten van een werkzoekende te kijken en niet alleen naar 
een CV of diploma’s. Wat is er nu echt nodig voor de functie die je hebt? Door op 
een andere manier naar de vacature te kijken, kunnen verrassende maar zeer 
geschikte werkzoekenden op de radar verschijnen. Werkzoekenden die open staan 
om zichzelf te ontwikkelen (in een ander vakgebied) en die een frisse blik, energie 
en diversiteit in jouw onderneming kunnen brengen. Het Werkgeversservicepunt 
bij jou in de buurt denkt graag met je mee over de mogelijkheden. 

Kijk op www.hoewerktnederland.nl of ga naar een Werkgeversservicepunt.
Meld jouw vacatures aan bij het Werkgeversservicepunt in je eigen buurt of regio.

Werkgevers: bedrijven met (veel) openstaande vacatures, 
maar geen geschikte kandidaten kunnen vinden.

Kijk op hoewerktnederland.nl
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