
Kandidatenverkenner 
banenafspraak

Wilt u inzicht in de doelgroep van de 
banenafspraak? Of heeft u een vacature 
waarvoor u een geschikte kandidaat 
zoekt? Dan kunt u de kandidatenverkenner 
banenafspraak raadplegen. U krijgt 
hiermee inzicht in de klantprofielen en 
de kenmerken van de doelgroep banen-
afspraak. U kunt anonieme profielen 
bekijken van mensen die behoren tot de 
doelgroep van de banenafspraak. U kunt 
profielen bewaren en informatie over deze 
kandidaten aanvragen. Daarna kunt u via 
het WerkgeversServicepunt in contact 
komen met kandidaten die u interessant 
vindt. De kandidatenverkenner banen- 
afspraak is op verzoek van - en in samen- 
werking met - werkgevers ontwikkeld  
en is beschikbaar op werk.nl. 

Hoe werkt het?

   Ga naar werk.nl/werkgevers.

  Log in op uw account om naar ‘Mijn werk.nl’ te gaan.  
Heeft u nog geen account? Dan kunt u zich op  
werk.nl/werkgevers aanmelden (klik dan op ‘nieuwe gebruiker’).

  Klik op de link ‘kandidatenverkenner banenafspraak’ in  
‘Mijn werk.nl’ onder kopje Cv's zoeken.

  Wilt u eerst een overzicht van de kenmerken van de 
doelgroep? Klik dan op het tabblad ‘Kenmerken doelgroep’.

  Klik op ‘Zoek kandidaten’ als u een zoekprofiel wilt  
aanmaken of gebruiken. In uw zoekprofiel kunt u  
aanvinken wat u belangrijk vindt aan een kandidaat.

  Klik op ‘Toon kandidaten’ onderaan de pagina. U ziet de 
mensen die het beste passen bij uw zoekopdracht.

  Ziet u een kandidaat die u interessant vindt?  
Klik dan op ‘Bewaar’.

  Ga naar ‘Mijn bewaarde kandidaten’ en vraag  

rechtstreeks informatie over deze kandidaten op bij  

het WerkgeversServicepunt van uw keuze.

   Het WerkgeversServicepunt neemt binnen twee werkdagen 

contact met u op. Vervolgens benaderen zij de door u  

geselecteerde kandidaten en brengen u in contact met hen 

als zij hiermee instemmen.

Vragen? Het WerkgeversServicepunt helpt u graag 
verder!
In een WerkgeversServicepunt trekken UWV, gemeenten en andere 
organisaties gezamenlijk op. Samen kunnen zij snel en slagvaardig 
inspelen op uw behoefte aan personeel. Alle deskundigheid  
onder één dak, waar u als werkgever terecht kunt voor kandidaten 
en advies. Het WerkgeversServicepunt kan u helpen bij de werving  
en selectie van geschikte kandidaten voor uw vacature(s) in het 
kader de banenafspraak en geeft inzicht in alle werkzoekenden 
binnen de gemeenten en UWV. De dienstverlening van het 
WerkgeversServicepunt is voor u kosteloos. Meer informatie over 
WerkgeversServicepunten, waaronder alle locaties, vindt u op  
www.werk.nl/WerkgeversServicepunt.
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