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Met welke dienstverlening kan UWV werkzoekenden ondersteunen bij 
het zoeken naar nieuw werk? En hoe kan UWV in het mobiliteitsteam 
werkgevers helpen met hun vragen? 

Werkzoekenden 

Oriënteren op de arbeidsmarkt en kansen 

Zelfstandig 

 Beroepenvinder.nl: ontdek welk beroep past bij de werkzoekende.  

 Beroepen zoeken (werk.nl): lees meer over wat een bepaald beroep inhoudt 

 Beroepenkaart (werk.nl): krijg inzicht in de kansen en mogelijkheden voor een beroep 

met dit handig overzicht. 

 Online testen (werk.nl): wijs de werkzoekende op verschillende testen waarmee die 

competenties, interesses en vaardigheden in kaart kan brengen. 

UWV-adviseur in het RMT 

 Beroepsoriëntatieprofiel: breng in kaart voor welke beroepen en sectoren de 

werkzoekende interesse heeft 

 Competentie- en capaciteitentest (CTC-dienstverlening): ontdek competenties, 

interesses, capaciteiten van een werkzoekende en geef arbeidsmarktadvies op basis 

van de uitslag 

Beter solliciteren 

Zelfstandig 

 Online trainingen (werk.nl): werkzoekende kunnen online trainingen volgen over de 

volgende onderwerpen: 

 Competenties 
 Netwerken 
 Cv en sollicitatiebrief 
 Sollicitatiegesprek 

 
 Webinars (ols.nl/uwv): wekelijks zijn er webinars over allerlei onderwerpen die te 

maken hebben met werk zoeken. 

 Cv (werk.nl): met een ingevuld cv op werk.nl kunnen werkgevers de werkzoekende 

vinden en worden passende vacatures getoond.  

 De Werkhoek (werk.nl): artikelen met adviezen, tips en hulpmiddelen voor het vinden 

van werk. 

UWV-adviseur in het RMT 

 Training Succesvol naar werk: een uitgebreide training (7 groepsbijeenkomsten) waarin 

deelnemers worden ondersteund bij het vinden van een baan 
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 Online coaching: hiermee behandelt een getrainde UWV-adviseur maximaal 3 weken 

een leerdoel met de werkzoekende. 

 Coachingsgesprek: individueel ondersteunen en begeleiden van werkzoekenden naar werk. 

 Workshops van UWV: workshops over de volgende onderwerpen: 

 Sollicitatiegesprek 

 Brief 

 Cv 

 Competenties 

 Social media 

 LinkedIn 

 Netwerken 

 Een nieuw beroep  

 

Vacatures 

Zelfstandig 

 Zoek vacatures (werk.nl) 

UWV-adviseur in het RMT 

 Jobhunting: organiseren van kennismakings- of sollicitatiegesprekken met werkgevers 

voor werkzoekenden die daar zelf niet in slagen. 

 Speeddates: geïnteresseerde werkzoekenden in contact brengen met verschillende 

werkgevers. 

Scholing  

Zelfstandig 

 Leerwerkloket.nl: helpt en adviseert op het gebied van leren en werken. 

Via UWV-adviseur in het RMT te verkrijgen bij opleiders  

 Opleiding: aanleren van kennis en vaardigheden voor een functie of beroep, leidt tot 

een diploma of certificaat. 

 Functiegerichte vaardigheidstrainingen: aanleren van vaardigheden voor 

onderdelen van een functie of beroep, leidt tot een diploma of certificaat. 

 Praktijkleren in het mbo: hierin combineert de werkzoekende een (deel van een) 

mbo-opleiding met werken bij een leerbedrijf. Dit leidt tot een diploma, certificaat of 

praktijkverklaring. 

 Ervaringscertificaat (EVC): met een ervaringscertificaat laat een werkzoekende zien 

over welke kennis, vaardigheden en competenties hij beschikt. 
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Dienstverlening re-integratiebedrijven 

Overzicht van via UWV in te zetten re-integratiedienstverlening door gecontracteerde 

bedrijven op basis van de menukaart*. 

Via UWV-adviseur in het RMT te verkrijgen bij private bedrijven  

Versterken arbeidsmarktpositie 

 Participatie-interventie: werkzoekenden leren zelfstandig activiteiten te initiëren en 

te onderhouden binnen én buiten hun vaste sociale netwerken.  

 Bevorderen maatschappelijke deelname: werkzoekende leert om deel te nemen 

aan activiteiten buiten zijn sociale netwerk. 

 Werkfit maken – versterken van werknemersvaardigheden: leren van vaardigheden 

om als werknemer te functioneren.  

 Werkfit maken – verbeteren van de persoonlijke effectiviteit: leren omgaan met 

belemmeringen om fysiek en psychisch weerbaar te worden.  

 Praktijkassessment: bedoeld voor werkzoekenden waarvan geen goede inschatting 

is te maken van het arbeidsvermogen.   

Arbeidsmarktoriëntatie en loopbaanbegeleiding 

 Werkfit maken - arbeidsmarktpositie in beeld brengen: werkzoekende ontwikkelt 

realistische kijk op zijn capaciteiten, kwaliteiten en mogelijkheden met betrekking 

tot het beroep waarin die wil werken. 

Begeleiding bij scholing  

 Begeleiding bij scholing: bedoeld voor werkzoekenden die extra begeleiding bij 

scholing nodig hebben.  

Matching 

 Naar werk: bedoeld voor werkzoekenden die activiteiten doorlopen gericht op een 

concrete werkhervatting. 

* UWV koopt niet in voor Sollicitatievaardigheden, Maatwerkbudget, Werkfitplekken en Jobcoaching. 
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Arbeidsmarktinformatie 

Op werk.nl/arbeidsmarktinformatie is voor medewerkers, werkzoekenden en werkgevers 

heel veel informatie te vinden over de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld: 

 Kansrijke beroepen: beroepen met goede baankansen. 

 Overstapberoepen: werk vinden in een ander beroep. 

 Mbo-opleidingen bij kansrijke en overstapberoepen. 

 Nieuwsflitsen Landelijke en Regionale Arbeidsmarkt: maandelijks de laatste gegevens 

over de arbeidsmarkt. 

 Dashboard spanningsindicator: geeft een beeld van kansen op bepaalde beroepen. 

 Dashboard vacaturemarkt: ontwikkelingen op de vacaturemarkt naar regio en beroep. 

 

Werkgevers 

 Werkzoekenden wijzen op passende vacatures (werk.nl en werkgeverservicepunten). 

 Beroepenkaart voor werkgevers: geeft een beeld van wie op werk.nl zoekt naar een 

bepaald beroep. 

 Verwijzen naar werkgeverservicepunt in de regio voor ondersteuning en informatie 

(werk.nl/werkgeversservicepunt). 

 Online dienstverlening en informatie uwv.nl/werkgevers en werk.nl/werkgevers. 

 Informatie geven over ontslag en ontslagrecht via uwv.nl/werkgevers of via 

 arbeidsjuridische dienstverlening. 

Handige links 

Voor UWV-adviseurs is alle achtergrondinformatie over 

deze vormen van dienstverlening te vinden op de 

Digitale Werkplek UWV op de pagina’s over regionale 

mobiliteitsteams en crisisdienstverlening. 

 

https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie
https://digitalewerkplek.sharepoint.uwv.nl/uwv/organisatieonderdelen/WERKbedrijf/dienstverlening/Paginas/Mobiliteitsdienstverleningvanuitregionalemobiliteitsteams.aspx

