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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.

Werk vinden dat écht bij je past, is een levenslange zoektocht. Ook met ontzettend 
veel werkervaring sta je na al die jaren nog steeds aan het roer van je eigen  
toekomst. En misschien wel met de vraag: Waar droom ik nog van? En, wat wil ik 
doen met de rest van mijn leven? 
Je hebt met al je ervaring werkgevers ontzettend veel te bieden, ook in vakgebieden 
waar je misschien minder bekend bent. Het Regionale Mobiliteitsteam bij jou in de 
buurt helpt je graag bij het ontdekken van alle mogelijkheden, ook (en misschien 
wel juist) met die kansen die er liggen buiten je CV of vakgebied om. Pak die kans en 
vind een baan die je zoveel meer geeft dan alleen werk.  

Om de juiste kandidaat te vinden is het goed om ook naar vaardigheden en  
capaciteiten van een werkzoekende te kijken en niet alleen naar een CV of  
diploma’s. Zo brengt bijvoorbeeld een 50-plusser een enorme hoeveelheid  
ervaring met zich mee. Dat zorgt voor stabiliteit en diversiteit in jouw  
onderneming, maar ook voor de nodige senioriteit waar jonge werknemers  
van kunnen leren. Het Werkgeversservicepunt bij jou in de buurt denkt graag  
met je mee over de mogelijkheden. 

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

Specifiek 50+

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

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

Baan. Talent. Dichterbij dan je denkt.
Er zijn veel 50+ers zoek naar een baan, en veel werkgevers op zoek naar ervaring en stabiliteit. Maar ze weten elkaar niet altijd te vinden.

Tot nu. Want er zijn nu in iedere regio organisaties die ze dichter bij elkaar brengen. Ben jij ook op zoek naar een baan, of juist naar een enthousiaste kracht? 
Kijk op hoewerktnederland.nl of bij het Regionaal Mobiliteitsteam of werkgeversservicepunt in jouw gemeente. Vaak liggen kansen dichterbij dan je denkt. 
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