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Hulpmiddelen voor  
begeleiding naar werk
Heb jij ook wel eens moeite om de juiste 
hulpmiddelen te vinden voor jouw 
kandidaat? Waar vind je bijvoorbeeld 
een oriëntatietraject, een subsidie
regeling of (om)scholingsmogelijkheden? 
Specifiek gericht op een sector, of het 
opleidingsniveau van jouw kandidaat? 
In de kennisbank van Platform Naar 
Werk vind je diverse hulpmiddelen voor 
bijna alle sectoren in heel Nederland bij 
elkaar. Zo kan jouw kandidaat goed 
voorbereid instappen op de arbeids
markt of over stappen naar een andere 
sector. 

professionalwerkgever

Alles over de 
kennisbank

Wil je meer weten over de kennisbank 
op Platform Naar Werk? Speciaal voor 
de Week van de Loopbaan organiseert 
Platform Naar Werk van 12 t/m 17 
september een online spreekuur. 
Dagelijks om 11 uur en 15 uur laten we 
je de functionaliteiten van de kennis
bank zien en beantwoorden we vragen. 
Via de knop hieronder ga je direct naar 
de Teamsvergadering. Zien we je daar?

Gratis helpdesk
Heb je een vraag over de begeleiding 
van jouw kandidaat naar werk met 
perspectief? Of wil je meer weten over 
een specifiek hulpmiddel uit de 
kennisbank? Neem contact op met de 
helpdesk via WhatsApp of email.  
Onze kennis en ons netwerk zetten we 
graag in om jou en je kandidaat verder 
te helpen. Daar zijn geen kosten aan 
verbonden.

Naar het spreekuur

https://www.platformnaarwerk.nl/kennisbank/
https://www.platformnaarwerk.nl/helpdesk/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDg4ZDcyZjYtNjQwNy00OGRlLWE0YjQtZGY0NGRjYWJmODA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d352bffe-6eb3-4bb9-a4ec-e13287488296%22%2c%22Oid%22%3a%22749d598a-78c1-4e1e-998f-358f53fa7422%22%7d


Platform Naar Werk

platformnaarwerk.nl

platformnaarwerk.nl/helpdesk 

Bouw mee aan Platform Naar Werk
Heb jij ervaring met een hulpmiddel dat nog niet in de kennisbank staat? Stuur een mail 
naar helpdesk@platformnaarwerk.nl. Zo bouwen we samen aan de beste startpagina  
voor elke loopbaanprofessional. 

Nieuws over de arbeids-
markt, loopbaanpaden of 
scholing
Nieuwe publicaties, bijeenkomsten, 
interessante hulpmiddelen of nieuwe 
subsidieregelingen: je vindt ze in het 
nieuwsoverzicht op Platform Naar Werk. 
Leerzame artikelen, video’s en podcasts 
brengen je snel op de hoogte van de 
ontwikkelingen op jouw vakgebied. 
Abonneer je op de nieuwsbrief en 
ontvang regelmatig een update van 
Platform Naar Werk in je mailbox.

Een goede match maken?  
Leer van je collega’s!
Onderwijs, zorg, logistiek, bouw of ict: 
zomaar een aantal sectoren waar 
werkgevers staan te springen om 
personeel. Maar hoe maak je een 
succesvolle match tussen mensen die 
werk zoeken en werk gevers? Welke 
hulpmiddelen kun je hiervoor inzetten? 
Je leest erover in de inspiratieartikelen 
op Platform Naar Werk. 

Een initiatief van 

met subsidie van

https://www.linkedin.com/company/platform-naar-werk/
https://www.platformnaarwerk.nl
https://www.platformnaarwerk.nl/helpdesk
https://www.platformnaarwerk.nl/helpdesk/
https://www.platformnaarwerk.nl/actueel/
https://platform-naar-werk.email-provider.nl/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=vcl5rxl4kg&l=zuee9j5nnk
https://www.platformnaarwerk.nl/inspiratie/

