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Vraag & Antwoord  

Dichterbij dan je denkt
Versie 1.1 / d.d. 07-06-2022

Er zijn veel mensen op zoek naar een baan en veel werkgevers op zoek naar getalenteerde 
werknemers. Maar ze weten elkaar niet altijd te vinden. Om ze dichter bij elkaar te 
brengen is de overheid met een actieplan gestart met de slogan ‘Baan. Talent. Dichterbij 
dan je denkt’. Ben jij op zoek naar een baan, of juist naar talent?

Werkgevers
Ben je werkgever en op zoek naar informatie over ‘Dichterbij dan 
je denkt’? Kijk hier of het antwoord op je vraag er al bij staat.

Algemeen

Vraag: Wat is het doel van het actieplan ‘Dichterbij dan je 
denkt’?
Antwoord: Extra matches realiseren tussen werkgevers en mensen 
die nu nog langs de kant staan en/of op zoek zijn naar (parttime) 
werk, of een leerwerktraject. Het Ministerie van SZW zet zich samen 
met alle partners uit de arbeidsmarktregio’s in om deze matches te 
realiseren. 

Vraag: Hoe gaat het actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’  
het bovengenoemde doel realiseren?
Antwoord: Werkgevers worden uitgenodigd om anders te kijken 
naar de talenten en vaardigheden van werkzoekenden. En, 
werkzoekenden worden uitgenodigd om anders te kijken naar  
hun eigen mogelijkheden om weer aan het werk te komen. 
Middels communicatiemiddelen leiden we werkgevers en werk
zoekenden naar de voor hen relevante informatie over de dienst 

verlening die beschikbaar is. Daarnaast, is er in een communicatie 
toolkit informatie over vier centrale wervingsroutes waarmee het 
behalen van het doel extra ondersteund kan worden.  
De 4 wervingsroutes zijn: Open Hiring, jobcarving/ functiecreatie, 
leerwerktrajecten en andere innovatieve manieren van matching.
 
Vraag: Het lukt mij niet om vacatures te vervullen.  
Waar kan ik als werkgever terecht voor ondersteuning? 
Antwoord: Meld je vacature bij het Werkgeversservicepunt (WSP)  
in jouw arbeidsmarktregio. Het WSP helpt je bij de voordracht en 
plaatsing van passende kandidaten voor de vacature. Je kunt er 
terecht voor advies over begeleiding, inzet van instrumenten, 
werkvoorzieningen, financiële tegemoetkomingen en subsidies die 
beschikbaar kunnen zijn voor verschillende groepen werkzoeken
den. Denk aan een noriskpolis, loonkostensubsidie, jobcoaching, 
proefplaatsing en praktijkleren. Het WSP kan ook advies geven over 
het inclusief organiseren van werk en informatie over relevante 
wet en regelgeving. In het kader van ‘Dichterbij dan je denkt’ wordt 
de dienstverlening aan werkgevers vanuit de Werkgeversservice
punten geïntensiveerd. Kijk hier voor een WSP bij jou in de regio.

Vraag & Antwoord

De meest gestelde vragen over het 
werk anders organiseren 

Hoe lost ik mijn personeelstekort op door het werk binnen 
mijn bedrijf anders te organiseren? 
Als je werkzaamheden op een andere manier organiseert, kun je 
structureel vacatures invullen. Dat doe je met mensen die je eerder 
niet op het oog had voor een baan binnen je bedrijf. 
Het komt erop neer dat je een aantal werkzaamheden uit bestaan-
de functies, banen of werkprocessen vrijspeelt. Deze bundel je 
vervolgens in een nieuwe functie. Meestal gaat het om neventaken 
die niet tot de kern van de originele functie behoren. Dat maakt 
het mogelijk om anders gekwalificeerde mensen voor de nieuwe 
functie te werven. De werknemers die de kernactiviteiten blijven 
uitvoeren, houden daar na het anders inrichten van het werk 
meer tijd en focus voor over. Deze methode van werkgelegenheid 
creëren noemen we ook wel functiecreatie, baancreatie, jobcarving 
of werk passend maken. 
Afhankelijk van je wensen kun je met het anders organiseren van 
werk zo ver gaan als je wilt. Je kunt je beperken tot één functie of 
afdeling of je hele organisatie opnieuw inrichten. Dat laatste biedt 
de meeste mogelijkheden om je bedrijf en personeel klaar te stomen 
voor een maatschappij die steeds complexer wordt. De adviseurs van 
het WerkgeversServicePunt (WSP) en AWVN kunnen met je meeden-
ken en je vertellen wat er voor jouw bedrijf mogelijk en wenselijk is. 

Wat levert het anders organiseren van werk op voor mijn 
bedrijf? 
Je kan er ten eerste een personeelstekort mee oplossen. Je zorgt 
daarnaast voor een efficiëntere manier van werken met een betere 
focus op de kerntaken. Dat komt de kwaliteit van je producten 
of dienstverlening ten goede. Het anders organiseren van werk 
vermindert ook de werkdruk en brengt meer werkplezier voor je 
werknemers – met minder uitval en verloop onder je personeel tot 
gevolg. Vaak vinden zij de aangepaste functie, zonder de neven-
taken, aantrekkelijker en uitdagender omdat ze zich op de juiste 
manier uitgedaagd voelen. Dat komt de motivatie en productiviteit 
ten goede. Omdat je een nieuwe bron van instromende mensen 
aanboort, biedt het ook kansen als je je bedrijf wilt laten groeien. 

Hoe kom ik erachter of het anders organiseren van werk voor 
mijn bedrijf een uitkomst is? 
Neem contact op met een van de adviseurs van het WSP of AWVN. 
In een persoonlijk gesprek onderzoeken ze samen wat het anders 
organiseren van de werkzaamheden en werkprocessen jouw 
bedrijf kan opleveren. De opbrengsten zijn voor elk bedrijf anders. 
Ook hoe het werk anders georganiseerd kan worden, is maatwerk 
en verschilt dus van bedrijf tot bedrijf. Er zijn bijna altijd mogelijk-
heden.

Kan ik het anders organiseren van werk zelf doen of heb ik er 
hulp bij nodig?
Neem contact op met een van de adviseurs van het WSP of AWVN. 
In een persoonlijk gesprek denken zij met je mee en onderzoeken 
samen met jou welke ondersteuning je nodig hebt. Daarbij houden 
ze rekening met de doelen die je voor je bedrijf met het anders 
organiseren van werk voor ogen hebt. 

Hoe weet ik of het anders organiseren van werk voor mij 
haalbaar en betaalbaar is? 
De adviseurs van AWVN ondersteunen je bij het opzetten van 
een zogenaamde businesscase. Zij hebben hierover veel kennis en 
ervaring in huis, zodat ze je doelgericht op weg kunnen helpen. 
Ze maken samen met jou een uitgebreide analyse van de huidige 
werkprocessen en werkzaamheden binnen je bedrijf. Ze geven 
advies over hoe je werkprocessen anders kunt inrichten. Ze onder-
steunen je bij het verdelen van werkzaamheden over nieuwe en 
bestaande functies. 
Zo’n proces vergt tijd en aandacht, maar je kan er een essentieel 
probleem in de bedrijfsvoering van je bedrijf structureel mee oplos-
sen. De andere manier van organiseren van het werk zorgt ervoor 
dat je überhaupt nieuwe mensen kunt aantrekken en/of je bedrijf 
kunt laten groeien. Ook een efficiëntieslag en een betere kwaliteit 
van producten en diensten zijn potentiële opbrengsten. Bovendien, 
wat kost het als je opdrachten niet kunt uitvoeren vanwege een 
tekort aan personeel? Wat zijn de kosten van verzuim en verloop 

Functies passend maken voor werkzoekenden is een van de vier wervingsroutes van  
het actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’ van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW). Hierbij organiseer je de werkzaamheden op zo’n manier dat  
je mensen kunt aantrekken die je eerder niet op het oog had. Dat noemen we soms  
ook jobcarving of functiecreatie. In deze FAQ geven we antwoord op de meest gestelde 
vragen over het anders organiseren van werk.
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van overbelaste en ongemotiveerde medewerkers? Dit soort vraag-
stukken nemen de adviseurs mee in een duidelijke businesscase, 
voordat je het werk daadwerkelijk anders gaat organiseren.

Zijn er andere werkgevers die met het anders organiseren van 
werk een structureel personeelstekort hebben opgelost?
Ja, die zijn er genoeg. Op de website van AWVN vind je meerdere 
succesvolle voorbeelden. De adviseurs van AWVN brengen je graag 
in contact met werkgevers die door het anders organiseren van 
het werk hun personeelstekort al hebben opgelost. In veel gevallen 
leverde dat ook een lagere werkdruk en meer werkplezier voor het 
bestaand personeel op.

Welke mensen kan ik voor deze nieuwe functies werven? En 
waar vind ik ze? 
Door het werk anders te organiseren kun je mensen aantrekken die 
bij je willen en kunnen werken, maar niet de volwaardige kwalifi-
caties voor de oorspronkelijke functies hebben. Of misschien zijn ze 
wel geschikt, maar vinden ze de huidige manier van werken niet 
aantrekkelijk. De mismatch kan verschillende oorzaken hebben: 
een verkeerde opleiding, een beperking, een beperkte kennis 
van de Nederlandse taal, niet-passende werktijden et cetera. De 
nieuwe functies zijn geschikt voor andere soorten instromers: van 
statushouders en zij-instromers tot mensen met een beperking. 
Omdat je andere eisen aan het nieuwe personeel stelt, heb je een 
grotere instroombron om uit te putten. Je vindt de nieuwe mensen 
via de reguliere wervingskanalen, zoals (sociale) uitzendbureaus, 
gemeenten en UWV. 

Welke stappen moet ik nemen om mijn personeelstekort op 
te lossen? 
Het anders organiseren van werk is maatwerk en dus voor elk be-
drijf anders. De adviseurs van het WSP en AWVN helpen je de juiste 
stappen te nemen. Van het schrijven van een businesscase tot de 
analyse en het opnieuw vaststellen van functies: zij ondersteunen 
je bij alle facetten van dit proces om de doelen van jouw bedrijf te 
realiseren.

Hoelang duurt het proces van het anders organiseren van 
werk? Hoeveel tijd ben ik hieraan kwijt?
Dat is helemaal afhankelijk van de situatie in jouw bedrijf en 
welke doelen je stelt. Sommige bedrijven kiezen voor omvangrijke 
aanpassingen over meerdere afdelingen van de organisatie. Maar 
het kan net zo goed gaan om relatief eenvoudige verschuivingen 
van werkzaamheden binnen één afdeling. Onze tip is om klein te 
beginnen. Je neemt de opgedane ervaringen vervolgens mee om 
het werk van andere onderdelen in je bedrijf anders te organiseren. 
De adviseurs van het WSP en AWVN zoeken altijd naar de juiste  
balans tussen de langetermijnvisie en de resultaten op korte 
 termijn. Dat vinden ze belangrijk in hun adviezen. Ze weten dat 
duidelijke resultaten stimuleren om tot een continue verbeter-
cyclus te komen. Uiteindelijk wil je dat je bedrijf toekomst-
bestendig is én blijft. Daarom moet je regelmatig evalueren of je 
 je strategie of manier van werken moet aanpassen.

Hoe zorg ik dat mijn werknemers meewerken om het werk 
anders te organiseren?
Het helpt om in de communicatie te benadrukken dat je onder-
zoekt wat je medewerkers kan helpen om hun eigen functie nog 
beter uit te oefenen. Bijvoorbeeld door administratieve taken of 
andere taken die niet tot de kern van de functie behoren, af te 
stoten. Het anders organiseren van werk kan voor je medewerkers 
dus juist iets opleveren.
Het is belangrijk rekening te houden met alle drijfveren, belan-
gen en doelen die er spelen op verschillende niveaus in je bedrijf 
als je het werk anders gaat organiseren. Op de werkvloer gaat 
het dan om zaken als werkdruk en werkplezier. Het operationeel 
management moet zijn productietargets kunnen blijven halen. 
En de directie wil het personeelstekort oplossen en de organisatie 
toekomstbestendig wil maken. Het advies is om de boodschap af te 
stemmen op alle stakeholders. Ook hierin kunnen de adviseurs van 
het WSP en AWVN je ondersteunen. 

Is het anders organiseren van werk niet gewoon hetzelfde als 
een reorganisatie? 
Nee, het anders organiseren van werk verschilt fundamenteel van 
een reorganisatie. Het doel van een reorganisatie is meestal om de 
kosten omlaag te brengen. En daarmee het aantal personeelsleden. 
Het anders organiseren van werk richt zich juist op het toekomst-
bestendig maken van je organisatie. Iedereen in de organisatie 
profiteert er dus van. 
Bij een reorganisatie verdwijnen er banen, terwijl je met het anders 
organiseren van werk vaak juist meer mensen laat instromen. Het 
zorgt dus niet voor baanonzekerheid van je personeel. Integendeel, 
vaak blijkt dat ze juist blij zijn met de andere organisatie van het 
werk. Hun werkdruk gaat omlaag en hun werkplezier omhoog.

Wat zijn de randvoorwaarden? Hoe maak ik het anders orga-
niseren van werk tot een succes? 
De adviseurs van het WSP en AWVN kunnen je helpen om het juiste 
klimaat binnen je bedrijf te creëren. Daarbij zorgen ze er met (inter-
ne) scholing, jobcoaching en commitment binnen je bedrijf voor dat 
het anders organiseren van werk tot de beoogde resultaten leidt. 

Hoe regel ik het als de nieuwe mensen die instromen begelei-
ding nodig hebben? 
Sommige nieuwe instromers hebben begeleiding nodig, maar dat 
is niet altijd het geval. Afhankelijk van de doelgroep die instroomt 
zijn er voorzieningen als jobcoaching en (loonkosten)subsidies 
beschikbaar. Het WSP ondersteunt je bij het vinden van de juiste 
begeleiding en subsidies. 

Ik heb het werk al anders georganiseerd, maar kan nog steeds 
geen mensen vinden. Ik vraag mij af of het anders organise-
ren wel de oplossing is voor mijn bedrijf. 
Ook voor deze vraag kun je terecht bij de adviseurs van het WSP en 
AWVN. Zij denken graag met je mee over jouw arbeidsmarktvraag-
stuk. Ze kunnen je adviseren over en ondersteunen bij eventuele 
andere oplossingsrichtingen.  
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4 wervingsroutes
 
Vraag: Welke wervingsroutes worden aangeboden binnen 
het actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’?
Antwoord: Er zijn vier wervingsroutes om werkgevers en  
werkzoekenden dichter bij elkaar te brengen.
• Open hiring

 Bij Open Hiring melden werkzoekenden zich rechtstreeks, dus 
zonder een sollicitatiegesprek, cv of sollicitatiebrief, aan voor een 
vacature. Opleiding, ervaring of hun arbeidsverleden maakt niet 
uit. Wat telt, is dat de kandidaat denkt dat hij/zij het werk aankan. 
Als werkgever kom je zo op een laagdrempelige en persoonlijke 
manier direct in contact met een veel bredere groep van moge
lijke kandidaten. Het Werkgeversservicepunt (WSP) bij jou in de 
buurt ondersteunt je bij open hiring. Kijk voor meer informatie 
op werkgeversservicepunten.nl of op openhiring.nl.

 
• Innovatieve manieren van matching 

 Wil je snel en informeel contact leggen met werkzoekenden? 
Organiseer dan bijvoorbeeld een banenmarkt; dit kan online of 
op locatie, alleen of met andere werkgevers. Maak gebruik van 
social media. Dit kun je ook combineren met een meet & greet. 
Of denk aan het organiseren van videopitches of een kennis
makingsbijeenkomst voor werkzoekenden op de werkvloer. 
Het WSP kan jullie ondersteunen bij de werving en de organisatie 
van zulke activiteiten. Kijk voor een Werkgeversservicepunt bij 
jou in de regio op werkgeversservicepunten.nl.

 
• Leerwerktrajecten (waaronder praktijkleren in het mbo)

 Om in deze krappe arbeidsmarkt toch over goede medewerkers 
te kunnen beschikken is het een goede optie om de mensen zelf 
binnen je eigen bedrijf op te leiden. Werken en leren op de 
werkvloer is namelijk goed te combineren met het behalen van 
een diploma, certificaat of praktijkverklaring. Kijk voor meer 
informatie over werken en leren op de werkvloer en voor de 
voorwaarden op de website van SBB. En, ook hierbij kan het 
Werkgeversservicepunt in de regio je ondersteunen.  
Er zijn diverse subsidieregelingen voor werkgevers.  
Kijk bijvoorbeeld voor subsidies voor Praktijkleren op  
www.rvo.nl/subsidiesfinanciering/praktijkleren of www.rvo.nl/
subsidiesfinanciering/derdeleerweg/aanvragen, aan te vragen 
via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 
• Jobcarving en functiecreatie

 Bij jobcarving en functiecreatie wordt een functie aangepast om 
deze te laten matchen met de kennis en vaardigheden van een 
potentiële werkzoekende. Op die manier kun je bijvoorbeeld 
gespecialiseerde mensen efficiënt inzetten op hun hoofdtaken  
en de praktische, meer routinematige taken onderbrengen in een 
nieuwe functie voor een startende medewerker. Zo word jij als 
werkgever aan gemotiveerd personeel geholpen en worden 
mensen die net wat meer hulp nodig hebben, blijvend aan een 
baan geholpen. Ga voor ondersteuning en advies hierover naar 
werkgeversservicepunten.nl.

Vraag: Voor wie en voor welke vacatures zijn deze vier 
wervingsroutes geschikt?
Antwoord: Deze wervingsroutes zijn laagdrempelig en weinig 
omslachtig en daarom geschikt voor álle vacatures en álle werk
zoekenden. Uit de praktijk blijkt dat deze routes bijzonder effectief 
zijn voor het werven van mensen die nu nog langs de klant staan 
voor bijvoorbeeld banen op het praktisch niveau (mbo2 of lager). 
In onze doelgroep van werkzoekenden zitten veel potentiële 
kandidaten die niet volledig of helemaal niet voldoen aan de 
standaard vacatureeisen. Deze mensen hebben eerder al wel enige 
praktijkscholing gevolgd en praktische kennis en (werk)ervaring 
opgedaan. Voor personen die al een tijdje werk zoeken, is het vaak 
lastig om eigen talenten en vaardigheden te herkennen in aangebo
den vacatures. Dat is vaak een reden waarom ze niet reageren en 
daadwerkelijk solliciteren. 
Met de laagdrempelige wervingsroutes vergroot je als werkgever de 
kans om in contact te komen met een bredere groep werkzoeken
den/potentiële kandidaten. Door enige aanpassing van de functie 
kan het toch lukken om je vacature te vervullen met talentvolle en 
gemotiveerde mensen die van jou de kans krijgen om zich op de 
werkvloer verder te ontwikkelen.
 
Vraag: Welke ondersteuning kan ik als werkgever krijgen 
als ik mensen via de vier routes aanneem? 
Antwoord: Het Werkgeversservicepunt kan je kosteloos  
ondersteunen met:
• de voordracht en plaatsing van passende kandidaten en nazorg;
• advies over de instrumenten en voorzieningen die bij een 

plaatsing beschikbaar zijn;
• advies over het inclusief organiseren van werk, bijvoorbeeld  

hulp bij het aanpassen en opknippen van functies; 
• informatie over de (regionale) arbeidsmarkt en relevante  

wet en regelgeving; 
• het aanvragen van financiële tegemoetkomingen voor medewer

kers die vanuit verschillende uitkeringen aan het werk gaan. Denk 
daarbij aan: (forfaitaire) loonkostensubsidie of loondispensatie, 
tijdelijke proefplaatsing, noriskpolis, loonkostenvoordelen en 
lageinkomensvoordeel.

Vraag: Welke ondersteuning kan ik krijgen als ik  
problemen heb na het aannemen van mensen via de  
vier wervingsroutes?
Antwoord: Ook als je een werknemer aanneemt via een reguliere 
sollicitatieprocedure zijn er geen garanties op succes. Werknemers 
hebben soms te maken (gehad) met problemen of tegenslag in hun 
privéleven, wat mogelijk effect heeft op het functioneren op de 
werkplek. In het kader van ‘Dichterbij dan je denkt’ is ondersteu
ning beschikbaar voor zowel werkzoekenden als de werkgevers.  
Als werkgever kun je allereerst contact opnemen met het 
Werkgeversservicepunt bij jou in de buurt. Er kan een onafhanke
lijke lifecoach worden ingezet, om de werknemer te coachen bij 
hulpvragen die zich op andere leefgebieden afspelen dan het ‘werk’. 
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Is het anders organiseren van werk vooral interessant voor 
grotere bedrijven?
Nee, overal waar mensen samenwerken worden er werkzaam-
heden en taken verdeeld. Of het nu gaat om twee, tien of honderd 
mensen, het kan de moeite waard zijn om te onderzoeken of de 
huidige verdeling van taken en werkzaamheden nog de beste is. 
Omstandigheden en doelen veranderen. Soms kan je daar beter op 
inspelen door het werk slimmer te organiseren. Dat geldt voor elk 
bedrijf, ongeacht de grootte ervan. 

Wat kan het WerkgeversServicepunt (WSP) voor je betekenen? 
Het WSP is gesprekspartner en adviseur met betrekking tot het 
anders organiseren van werk. We helpen je graag om je personele 
vraagstukken op te lossen zodat je je bedrijfsdoelen kunt bereiken. 
Daarnaast geven we advies over inclusief werkgeverschap, bijvoor-
beeld met een Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie. Hierbij 
brengt een analist aan de hand van interviews en observaties de 
werkprocessen in kaart. Op basis daarvan krijg je een kosteloos 
en vrijblijvend advies over hoe je deze anders kunt inrichten. De 
adviseur kan je ook in contact brengen met kandidaten die passen 
bij de nieuwe werkprocessen en adviseren over subsidies en rege-
lingen voor werkgevers. 

Wat kan AWVN voor je betekenen?
AWVN helpt werkgevers die zoek zijn naar duurzame oplossingen 
voor arbeidsmarktkrapte en samenhangende problematiek zoals 
werkdruk, werkplezier, verzuim en in- en uitstroom. We adviseren 
en helpen je bij het toekomstbestendig inrichten van je organisatie 
en bij het maken van een businesscase hiervoor. Ook kunnen we 
je ondersteuning bieden op het gebied van verandermanagement, 
het creeëren van draagvlak en leiderschap bij de implementatie.
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en de praktische, meer routinematige taken onderbrengen in een 
nieuwe functie voor een startende medewerker. Zo word jij als 
werkgever aan gemotiveerd personeel geholpen en worden 
mensen die net wat meer hulp nodig hebben, blijvend aan een 
baan geholpen. Ga voor ondersteuning en advies hierover naar 
werkgeversservicepunten.nl.

Vraag: Voor wie en voor welke vacatures zijn deze vier 
wervingsroutes geschikt?
Antwoord: Deze wervingsroutes zijn laagdrempelig en weinig 
omslachtig en daarom geschikt voor álle vacatures en álle werk
zoekenden. Uit de praktijk blijkt dat deze routes bijzonder effectief 
zijn voor het werven van mensen die nu nog langs de klant staan 
voor bijvoorbeeld banen op het praktisch niveau (mbo2 of lager). 
In onze doelgroep van werkzoekenden zitten veel potentiële 
kandidaten die niet volledig of helemaal niet voldoen aan de 
standaard vacatureeisen. Deze mensen hebben eerder al wel enige 
praktijkscholing gevolgd en praktische kennis en (werk)ervaring 
opgedaan. Voor personen die al een tijdje werk zoeken, is het vaak 
lastig om eigen talenten en vaardigheden te herkennen in aangebo
den vacatures. Dat is vaak een reden waarom ze niet reageren en 
daadwerkelijk solliciteren. 
Met de laagdrempelige wervingsroutes vergroot je als werkgever de 
kans om in contact te komen met een bredere groep werkzoeken
den/potentiële kandidaten. Door enige aanpassing van de functie 
kan het toch lukken om je vacature te vervullen met talentvolle en 
gemotiveerde mensen die van jou de kans krijgen om zich op de 
werkvloer verder te ontwikkelen.
 
Vraag: Welke ondersteuning kan ik als werkgever krijgen 
als ik mensen via de vier routes aanneem? 
Antwoord: Het Werkgeversservicepunt kan je kosteloos  
ondersteunen met:
• de voordracht en plaatsing van passende kandidaten en nazorg;
• advies over de instrumenten en voorzieningen die bij een 

plaatsing beschikbaar zijn;
• advies over het inclusief organiseren van werk, bijvoorbeeld  

hulp bij het aanpassen en opknippen van functies; 
• informatie over de (regionale) arbeidsmarkt en relevante  

wet en regelgeving; 
• het aanvragen van financiële tegemoetkomingen voor medewer

kers die vanuit verschillende uitkeringen aan het werk gaan. Denk 
daarbij aan: (forfaitaire) loonkostensubsidie of loondispensatie, 
tijdelijke proefplaatsing, noriskpolis, loonkostenvoordelen en 
lageinkomensvoordeel.

Vraag: Welke ondersteuning kan ik krijgen als ik  
problemen heb na het aannemen van mensen via de  
vier wervingsroutes?
Antwoord: Ook als je een werknemer aanneemt via een reguliere 
sollicitatieprocedure zijn er geen garanties op succes. Werknemers 
hebben soms te maken (gehad) met problemen of tegenslag in hun 
privéleven, wat mogelijk effect heeft op het functioneren op de 
werkplek. In het kader van ‘Dichterbij dan je denkt’ is ondersteu
ning beschikbaar voor zowel werkzoekenden als de werkgevers.  
Als werkgever kun je allereerst contact opnemen met het 
Werkgeversservicepunt bij jou in de buurt. Er kan een onafhanke
lijke lifecoach worden ingezet, om de werknemer te coachen bij 
hulpvragen die zich op andere leefgebieden afspelen dan het ‘werk’. 
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