
Kandidatenverkenner

Banenafspraak



• Participatiewet, Kabinet en werkgevers afgesproken 
in de periode 2014-2026 125.000 extra banen te 
creëren de zogenoemde Wet Banenafspraak. 

• Noodzakelijk dat inzichtelijk wordt wat de 
kenmerken, vaardigheden en talenten zijn van deze 
categorie werkzoekenden. 

• Kandidaten ingeschreven in Sonar

• Deze inzichtelijkheid komt beschikbaar in het 
transparantieproduct nu Kandidatenverkenner 
(applicatie) voor werkgevers.

Aanleiding



Werkgevers scherm



Affiniteiten (max. 5)



Sectoren (max. 5)



Kandidaat profielen



Kandidaat kenmerken



• Geselecteerde kandidaten worden via de mail 

voorgelegd aan het Werkgeversservicepunt. 

• De adviseur werkgeversdienstverlening kan, 

i.s.m. de AID/AD, de werkgevers informeren over 

de door hen geselecteerde klanten uit de 

doelgroep Banenafspraak.

• Geschikt, niet geschikt of geschikt te maken met 

redenen.

Werkproces



• Klant heeft meer kans om in aanmerking te 

komen voor een baan.

• Voordat klant wordt uitgenodigd bij werkgever, 

heeft werkgever al inzicht kunnen krijgen in 

zijn/haar kenmerken, vaardigheden en talenten 

maar ook eventuele aanpassingen die nodig zijn 

om klant geschikt te maken voor de functie.

Voordelen kandidaten



• Inzicht in de doelgroep banenafspraak (nu 

Wajong), later in zijn arbeidsmarktregio.

• Biedt de werkgever de mogelijkheid om een 

eerste inzicht te krijgen in potentiële kandidaten.

Voordeel werkgever



• Kandidatenverkenner Banenafspraak, de link 

staat vermeld in het mailbericht (openen met 

Mozilla FireFox) 

• WBS

• Sonar

Wat hebben we nodig?



• Mail komt binnen in de mailbox 

• Door URL, via Firefox, te openen krijgt adviseur 

de aanvraag te zien

• Adviseur neemt binnen 2 werkdagen de 

aanvraag in behandeling.

• Status veranderen van ‘in behandeling’ naar ‘in 

behandeling genomen.’

• Registratie in WBS

Stappenplan Aanvraag



• De door de werkgever geselecteerde kandidaten 

worden in code-vorm zichtbaar gemaakt:  Id='1-

1QEB-272‘ 

• De code wordt in sonar ingevoerd waardoor de 

geselecteerde kandidaat in beeld komt.

• Onder het veld “Participatieladder” (sonar dv) 

staat een letter vermeld. De letters A, B, en M 

geven een eerste indicatie of kandidaat 

bemiddelbaar is voor werk. 

Vervolg Stappenplan (1)



• Contact zoeken met Adviseur Intensieve 

Dienstverlening (AID) of kandidaat voorgedragen 

kan worden bij werkgever.

• Mogelijk dat AID moet overleggen met 

arbeidsdeskundige (AD).

• Advies/ Professionele toelichting wordt 

teruggekoppeld aan werkgever (exclusief 

medische gegevens).

• Monitoren contact (+ uitkomst) kandidaat -

werkgever

Vervolg Stappenplan (2)



• WBS: contactmoment met werkgever eventueel 

aangevuld werkafspraken

• WBS: vacature aanmaken ook wanneer het 

geen vacature betreft dan aanvinken 

“kandidatenverkenner geen vacature.”

• WBS: alle acties vermelden in WBS

• WBS: presentatie van de vacature staat altijd op 

“GEEN.” 

Wat registreren we?



• SONAR: Bij tabblad werkzoekenden en 

subtabblad toelichting vermelden dat kandidaat is 

geselecteerd door werkgever via de applicatie 

Kandidatenverkenner.

• SONAR: Bij tabblad werkzoekenden en 

subtabblad toelichting vermelden of kandidaat 

wel/geen toestemming heeft gegeven om 

contactgegevens door te geven aan de werkgever

• SONAR: Bij tabblad werkzoekenden, sub tabblad 

contacten, subtabblad telefonie registreren van het 

contactmoment met de kandidaat.

Vervolg: Wat registreren we? (1)



• Kandidatenverkenner: Afmelden van de 

aanvraag. Status veranderen van In behandeling 

genomen naar Aanvraag is afgehandeld.

Vervolg: Wat registreren we? (2)



Heeft u nog een vraag? 

Dank voor uw komst. 

En wel thuis! 



• Presentaties beschikbaar op maandag 10 okt

• Volgende Praktijkdagen op:

• 8 december in het Beatrixgebouw in Utrecht

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Meer informatie




