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Voorstellen 



• Als een werkgever in één 

keer 10 (of meer) 

arbeidsplaatsen beschikbaar 

heeft voor kandidaten met 

een afstand tot de 

arbeidsmarkt en er een 

wervingsproces start

Wat is grote werving?



De Normaalste Zaak is hét netwerk voor en door werkgevers die elke dag inclusie realiseren.

Wij verbinden werkgevers onderling en werken samen met publieke dienstverleners om 
knelpunten uit de praktijk op te lossen.

Door 'doen' in plaats van 'praten', baanbrekende experimenten en aansprekende activiteiten 
boeken we het resultaat waar het om draait: duurzame banen voor mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Onze speerpunten: Werkgevers inspireren; Inclusie realiseren; Partijen 
verbinden en Werkgevers praktisch ondersteunen

Waarom zoveel aandacht voor grote werving?



1. Samenwerking 

vormgeven

2. Werving

3. Selectie

4. Werkgeverschap & 

verloning

5. Op de werkvloer

6. Nazorg

Wat werkt bij grote werving?



De drie belangrijkste 

lessen:

1. Maak goede afspraken

2. Ga op bezoek

3. Deel kennis

Voor een inclusieve 

arbeidsmarkt

Wat werkt bij grote werving?



Kijk voor de volledige 

roadmap op 

www.samenvoordeklant.nl

Bij 

werkgeverdienstverlening & 

het schakelpunt voor 

landelijke werkgevers 

Wat werkt bij grote werving?

http://www.samenvoordeklant.nl/
https://www.samenvoordeklant.nl/dienstverlening/werkgevers-en-werkzoekendendienstverlening/werkgeversdienstverlening
https://www.samenvoordeklant.nl/dienstverlening/werkgevers-en-werkzoekendendienstverlening/schakelpunt-landelijke-werkgevers


• De werkgever aan het woord: 

Kristel Dashorst – Buddo

Verhalen uit de praktijk



1. Investeer in het vormgeven 

van samenwerking

2. Ga  op bezoek en neem je 

collega’s mee

3. Leer van elkaar

Samengevat



• Bedankt voor jullie aandacht!

• Kijk voor de volledige roadmap op 

de website van samenvoordeklant

• Wil je een bericht sturen op 

LinkedIn?

– #PraktijkdagPRA

– @De Programmaraad

Afsluiting



• Presentaties beschikbaar op dinsdag 17 maart op 

www.samenvoordeklant.nl

• Volgende Praktijkdagen 2020: 

– 28 mei – Meetup Jaarbeurs in Utrecht

– 5 november – Woonindustrie in Nieuwegein

• SVP evaluatieformulier invullen

Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/



