
Kandidatenverkenner banenafspraak  

 
Kandidatenverkenner banenafspraak: 
UWV heeft in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de 

kandidatenverkenner banenafspraak ontwikkeld en deze per 16 september 2016 beschikbaar gesteld via 

de beveiligde omgeving voor werkgevers op werk.nl. De kandidatenverkenner banenafspraak helpt 

werkgevers en intermediairs om inzicht te krijgen in de groep kandidaten die zijn opgenomen in het 

Doelgroepregister en onder de doelgroep banenafspraak vallen, om zo snel en gemakkelijk kandidaten 

te vinden die mogelijk goed bij een organisatie passen. 

 

Ook gemeenten kunnen via Sonar hun Banenafspraak kandidaten via het klantprofiel in beeld brengen. 

Hierdoor worden de kandidaten van UWV en gemeenten, die zijn opgenomen in het Doelgroepregister 

en onder de doelgroep banenafspraak vallen, via geanonimiseerde profielen getoond in de 

kandidatenverkenner banenafspraak. 

Via een WerkgeversServicepunt kan de werkgever in contact komen met kandidaten die in de 

kandidatenverkenner banenafspraak staan.  

 

Werking kandidatenverkenner banenafspraak: 
Binnen de kandidatenverkenner banenafspraak kunnen werkgevers en intermediairs de volgende 
selectiecriteria gebruiken:  

• Directe beschikbaarheid van de kandidaat 

• Zelfstandigheid qua reizen van de kandidaat 

• Reisafstand woon-werk 

• Opleidingsniveau 

• Beroepssectoren (maximaal vijf) 

• Affiniteiten (maximaal vijf).  
Na het maken van een selectie krijgt de werkgever een aantal korte referenties te zien van de 200 best 
passende kandidaten op de opgegeven selectiecriteria. In de referentie staat kort beschreven wanneer 
een kandidaat is ingestroomd, wat zijn eventuele werkervaring is en in welke branche de kandidaat zou 
passen.  
Als de werkgever interesse heeft, kan hij digitaal een aanvraag voor meer informatie over de kandidaat 
indienen. Deze aanvraag komt binnen bij het Werkgeversservicepunt van UWV en/of gemeente. Het 
Werkgeversservicepunt neemt vervolgens contact op met de werkgever om een toelichting te geven en 
zo mogelijk een nadere kennismaking voor de kandidaat te organiseren. 
 
Meer informatie over de kandidatenverkenner banenafspraak is te vinden op werk.nl of bekijk 

rechtstreeks het filmpje 'Wat is de kandidatenverkenner banenafspraak?'.  

 

https://www.werk.nl/werkgevers/wervingsadvies/personeel-subsidies/kandidatenverkenner-banenafspraak/
http://samenvoordeklant.acceptatie.cinnamon.nl/wetten/wet-banenafspraak
http://samenvoordeklant.acceptatie.cinnamon.nl/werkgeversservicepunten
https://www.werk.nl/werkgevers/wervingsadvies/personeel-subsidies/kandidatenverkenner-banenafspraak/
https://youtu.be/Y_1XavTm_lU

