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INLEIDING 
 
 

In dit verslag leggen wij verantwoording af over de resultaten en activiteiten van UWV in het eerste 
half jaar van 2005. Basis voor die verantwoording is het door de Minister van SZW goedgekeurde 
jaarplan 2005. Dit jaarplan houdt in dat het waarborgen van het going concern en de invoering van 
de beleidsagenda 2005/2006 van het kabinet absolute prioriteit hebben. Als gevolg van deze 
prioriteitstelling wordt de efficiencyverbetering doorgeschoven naar 2006 en worden  transformatie 
en verdere verbetering van prestaties noodzakelijkerwijs getemporiseerd. Temporisering betekent 
geen stilstand. De transformatieprogramma’s, gericht op voltooiing van de kanteling van UWV naar 
een klachtgerichte organisatie, die werk boven uitkering stelt, worden niet alleen onverkort 
doorgezet, zij krijgen in 2005 extra aandacht. De prestatienormen, die voor 2005 gelden, liggen 
gemiddeld op een hoger niveau dan de in 2004 behaalde resultaten. 
 
Een belangrijk onderdeel van de beleidsagenda, de herbeoordeling van lopende WAO- , Wajong-, 
en WAZ-gevallen, loopt inmiddels 9 maanden. Er is daardoor beter zicht ontstaan op de feitelijke 
resultaten van de herbeoordelingen, de reïntegratieactiviteiten en de voor een zorgvuldige 
uitvoering benodigde capaciteit. In dit verslag wordt daarop uitvoerig ingegaan. 
 
De beleidsagenda voor 2006 en 2007 is op hoofdlijnen bekend. De parlementaire behandeling van 
WALVIS/WFSV is afgerond. De voorbereidingen op de invoering van de wetgeving, de overdracht 
van taken naar de belastingdienst, het WALVIS-proof maken van de doelsystemen en de inrichting 
van de polisadministratie lopen redelijk op schema. Onduidelijk is nog welke impact de recent 
genomen beslissing om het loonbegrip te wijzigen heeft op de invoering van WALVIS/Wfsv en op 
de uitkeringsverzorging per 1.1.2006. De effecten van die beslissing worden op dit moment 
geanalyseerd. 
 
De stelselwijziging in de arbeidsongeschiktheidswetgeving – de WIA - is eind juni door de Tweede 
Kamer goedgekeurd. Naar verwachting zal de Eerste Kamer in oktober deze wetgeving behandelen. 
Aangezien de beoogde ingangsdatum van de WIA 29 december 2005 is zullen vanaf 1 oktober van 
dit jaar de eerste aanvragen voor een WIA-uitkering in behandeling worden genomen. De 
voorbereiding op de invoering van deze wet ligt op schema. Daarbij wordt uitgegaan van de inhoud 
van de wet zoals die na behandeling in de Tweede Kamer luidt. Op ICT-gebied zal de invoering 
gepaard gaan met noodoplossingen en aanpassingen binnen de huidige systemen en processen. De 
ontwikkeling van een nieuw WIA-systeem, noodzakelijk voor een bedrijfsmatig verantwoorde 
uitvoering van de WIA, wordt dit jaar gestart. 
 
Ook in voorbereiding is de invoering van de Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006. Deze wet 
maakt het noodzakelijk om alle uitkeringssystemen aan te passen.   
 
De veranderingen in de WW, zoals die door de SER zijn voorgesteld en grotendeels door het 
kabinet zijn overgenomen, moeten nog in wetgeving worden vertaald. Onduidelijk is daarom nog 
op welke termijn deze wijzigingen kunnen worden ingevoerd en op welke termijn de WIA aan deze 
wijzigingen kan worden aangepast.  
 
 
Raad van Bestuur UWV 
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SAMENVATTING  
 
In het eerste half jaar is de prioriteit waarborging going concern gerealiseerd. Er hebben zich geen 
verstoringen van de uitvoering voorgedaan. 
 
De tweede prioriteit - de invoering van de beleidsagenda 2006 - verloopt grotendeels op schema. 
Aandacht verdient daarbij wel dat die voorbereiding nog voor een deel op basis van aannames 
wordt gebaseerd omdat het traject van wetgeving en nadere regelgeving nog niet is afgerond.  
Onduidelijk is nog welke effecten recent bepaalde wijzigingen in het loonbegrip zullen hebben op de 
invoering van WALVIS/Wfsv en de uitkeringsverzorging per 1 januari 2006.  De 
herbeoordelingsoperatie leidt bij circa 37% van de cliënten tot een verlaging of intrekking van de 
arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het tempo van de herbeoordelingen is achtergebleven bij de 
aanvankelijke prognoses. Dat wordt veroorzaakt door de intensiviteit en de zorgvuldigheid 
waarmee de herbeoordeling wordt gedaan en door enkele oorzaken op het personele vlak. Over de 
planning vindt nog overleg met de minister plaats. 
 
De volumeontwikkelingen laten hetzelfde beeld zien als in het eerste kwartaal: het aantal 
werklozen neemt toe. Het lopend bestand WAO daalt en zal ultimo 2005 onder de 700.000 
uitkomen. Het verzuimrisico van de vangnetpopulatie stabiliseert na de forse daling (20%) in de 
afgelopen twee jaar, de verzuimduur is fors gedaald.  
 
Onderstaand schema geeft weer welke prestaties in het eerste half jaar zijn behaald en wat de 
prognose voor heel 2005 is.   
 
Overzicht van prestaties 1ste halfjaar 
Prestatie-indicator Norm 2005 t/m 2de  

kwartaal 
Jaar-
prognose 

Realisatie 
2004 

Gemiddelde verzuimduur vangnetgroep 
- uitzendbranche 
- zieke werklozen 

Niet bepaald   
3.5 week 
9.7 week 

n.v.t 1e half jaar 
8.3 week 
12.4 week 

Snelle start reïntegratietraject AG 85% 77% 85% 83% 
Snelle start reïntegratietraject WW 
na het derde kwartaal 

85% 43% 85% 25% 

Tijdigheid reïntegratieverslag 60% n.v.t. 60% 53% 
Juistheid reïntegratieverslag 70% n.v.t. 70% Nb 
Sluitende aanpak WW 95% 88% 90% 89% 
Sluitende aanpak AG 90% 82% 86% 86% 
Effectiviteit reïntegratie  
Aantal plaatsingen 

25.000 12.292 25.000 21.125 

Klanttevredenheid  6 Nb 6 Nb 
Afdoening klachten (ultimo 2005) 80% 54% 70% 55% 
Verwerking sv-meldingen 90% 98% 95% 95% 
Tijdigheid WW 90% 94% 90% 91% 
Tijdigheid ZW 
• uitzendsector 
• overig 

85%  
94% 
61% 

85% Nb 

Rechtmatigheid 99% > 97%  > 97% 98% 
Compliance 60% Nb 70% 70% 

 
Een aantal cijfers is nog niet bekend. Enerzijds omdat zij op jaarbasis worden gemeten (zoals 
klanttevredenheid en compliance), anderzijds omdat zij pas in het vierde kwartaal van toepassing 
worden (de cijfers over tijdigheid en juistheid beoordeling reïntegratieverslag gaan in 2005 pas 
gemeten worden bij invoering van de WIA).  
 
De ontwikkeling van de gemiddelde verzuimduur bij de vangnetpopulatie laat zien dat de 
intensivering van onze arborol ten aanzien van deze groep vruchten afwerpt. 
De snelle start van reïntegratietrajecten bij de uitvoering van de arbeidsongeschiktheidswetten en 
de WW ligt nog achter op de norm voor 2005. Voor AG verwachten wij de norm op jaarbasis wel te 
halen. Voor de WW geldt dat de aanpassing van processen en de invoering van reïntegratiecoaches 
ertoe zal leiden dat wij naar huidige verwachtingen na het derde kwartaal aan de norm van 85% 
zullen voldoen. 
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Wat de sluitende aanpak WW en AG betreft zal de realisatie licht achter blijven bij de prognose. Als 
bij de sluitende aanpak niet alleen rekening wordt gehouden met reïntegratiediensten, maar ook 
met inzet van andere diensten als bijvoorbeeld scholing zal de norm wel worden gehaald.     
 
Hoewel de economie blijft stagneren, is de effectiviteit van reïntegratie -inspanningen groter dan 
vorig jaar: er worden weer mensen herplaatst in werk. Opvallend is dat s teeds meer cliënten 
ervoor kiezen de regie in de hand te nemen en zelf een reïntegratietraject te regelen met een 
reïntegratiebureau. Een positieve  ontwikkeling is de groeiende samenwerking tussen UWV en 
bedrijfstakken of branches – zoals de uitzendbranche, de overheid en de gezondheidszorg - op het 
gebied van de begeleiding naar werk.  
 
De bereikbaarheid van UWV voor onze klanten verbetert, maar is nog niet optimaal.  De 
klantcontactcentra breiden hun werkzaamheden uit (80% van de kantoren is nu aangesloten). De 
overgrote meerderheid van vragen van klanten kan direct worden beantwoord. Het gebruik van 
internet neemt verder toe. Ook langs deze weg kunnen cliënten snel een persoonlijk antwoord 
krijgen. Het aantal klachten stabiliseert. De tijdige afdoening van klachten is in het tweede 
kwartaal gestegen, maar is nog niet op orde. Er wordt gewerkt aan een procesve rbetering. Aan de 
norm van 80% afdoening binnen 3 weken ultimo 2005 zal, gelet op de resultaten tot nog toe, 
echter niet kunnen worden voldaan. 
 
De samenwerking in de keten vordert. Wij hebben samenwerkingsafspraken gemaakt met ruim 
200 gemeenten en zijn nu in 50 bedrijfsverzamelgebouwen aanwezig met onze frontoffice 
dienstverlening. Per 1 juni zijn onze reïntegratiecoaches actief.  
  
De uitvoering van de werkzaamheden in het kader van premie-inning voldoet ruimschoots aan de 
norm, ondanks de omvangrijke werkzaamheden in het kader van de aanstaande overdracht van 
taken aan de Belastingdienst. 
 
De kwaliteit van de uitvoering is nog niet op het vereiste niveau, maar vertoont wel een stijgende 
lijn. De uitkomsten van de rechtmatigheid over het eerste half jaar zijn nog met enige 
onzekerheden omgeven, omdat de ervaring leert dat pas de meting over een heel jaar een 
voldoende betrouwbaar beeld geeft. Wel verwachten wij in 2005 ten minste 97% rechtmatigheid te 
realiseren. De tijdigheid van de WW voldoet ruimschoots aan de norm.  Bij de ZW valt een 
structurele verbetering te verwachten na ingebruikneming van het nieuwe systeem. 
 
De resultaten van onze inspanningen op het gebied van handhaving over de jaren 2002 tot en met 
2004 vertonen een stijgende lijn. Doordat we fraude steeds sneller vaststellen dalen zowel de 
fraudeduur, het fraudebedrag en de geleden schade. 
 
De voortgang van het Veranderprogramma ligt over het algemeen op koers. Wel begint een aantal 
knelpunten in de prioritering voelbaar te worden. Dit betreft onder meer de afhanke lijkheden 
rondom ICT-projecten, de  strakke planning van betrokken projecten en het gezamenlijk beroep 
dat wordt gedaan op schaarse testcapaciteit. Om de afhankelijkheid en samenhang van de ICT-
projecten inzichtelijk te maken is een ICT-cockpit ingericht. Naast de voortgang en de financiële 
uitputting wordt de ontwikkeling van de verandercapaciteit van UWV nauwlettend gevolgd. Zoals in 
ons jaarplan aangegeven is, bepaalt de verandercapaciteit het verandervermogen van UWV. Inzet 
op nieuwe wet- en regelgeving betekent een verminderde inzet op de afronding van de fusie en de 
innovatieve veranderingen. Thans worden de grenzen van de verandercapaciteit voelbaar. 
 
Wij hebben over het 1e halfjaar 2005 per saldo een positief begrotingsresultaat van € 6.9 mln. 
(0,7%) gerealiseerd. Op de uitvoeringskosten wettelijke dienstverlening is er sprake van een  
onderschrijding van € 7.5mln. (0,9%) ten opzichte van de begroting. In deze begroting is een 
besparing van 11% (€ 166,2 mln.) ten opzichte van 2001 verdisconteerd.  
 
 

 
 



UWV 2e kwartaal 2005  Pagina 5  

VOLUMEONTWIKKELINGEN  
 
 
WW 
Het economische herstel laat nog op zich wachten. Het aantal WW uitkeringen zal dit jaar dan ook 
nog stijgen. De herbeoordelingen WAO in het kader van het aangepaste  schattingsbesluit leiden tot 
een extra instroom WW in de jaren 2005-2007 (20.000 – 30.000 in 2005 en 2006). Het aantal 
beëindigde WW-uitkeringen laat een duidelijke toename zien. Werkhervatting is – ondanks de 
laagconjunctuur – nog steeds de belangrijkste reden voor uitstroom (53%).  
 
Tabel        

Ontwikkeling WW-instroom, uitstroom, lopend betand  (x 1000)

  Instroom Afwijzingen Uitstroom Lopend ultimo 

Gerealiseerd     

2003 418,7 119,0 343,0 280,3 

2004 426,2 94,4 383,6 321,7 

2005 1e kwartaal 118,7 22,8 101,1 339,3 

2005 2e kwartaal  99,7 19,4 114,8 324,1 

     

Raming     

2005 3e kwartaal 101,0 18,1 106,3 333,1 

2005 totaal 454,3 79,9 430,2 345,9 

          
 
WAO 
De instroom in de WAO is gedaald van 92.000 in 2002 tot 59.000 in 2004. Deze reductie lijkt 
structureel, gezien het stabiele niveau van de WAO-instroom vanaf het tweede kwartaal van 2003 
tot eind 2004 van ongeveer 15.000 per kwartaal (zie figuur 2). De WAO-instroom in de eerste helft 
van 2005 is ongeveer 14.000 tegenover ongeveer 30.000 in de eerste helft van 2004. De oorzaak 
van die daling is de invoering van de verlengde doorbetaling tijdens ziekte (wet VLZ). 
De uitstroom stijgt tot ruim 23.000 in het tweede kwartaal. Voor het derde kwartaal ramen we een 
vergelijkbare uitstroom. Voor het hele jaar wordt een uitstroom van circa 95.000 verwacht. Ten 
opzichte van 2004 is dit een forse stijging. Deze is het gevolg van de herbeoordelingen in het kader 
van aSB. Het aantal personen met een WAO-uitkering zal als gevolg van de hiervoor beschreven 
ramingen dalen tot beneden de 700.000 ultimo 2005. Zichtbaar wordt dat er structurele 
veranderingen optreden in de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid van nieuwe gevallen. Naar 
verhouding belanden steeds minder mensen in de WAO als gevolg van moeilijk objectiveerbare 
klachtenpatronen /aandoeningen (zachte instroom). Dit geldt voor zowel de zachte psychische als 
vooral voor de zachte somatische instroom. Verder daalt de relatieve omvang van de medisch 80-
100% oordelen binnen het totaal van de volledige uitkeringen WAO.  
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Vangnet Ziektewet 
De ontwikkeling bij de verschillende vangnetgroepen wordt zowel beïnvloed door de ontwikkeling 
van het verzuimrisico als door de omvang van de verzekerde populatie. Bij uitzendkrachten en 
werklozen was in de afgelopen jaren sprake van een gunstige risico-ontwikkeling. De 
toekenningsfrequentie is de laatste twee jaar met circa 20% afgenomen. In de afgelopen 12 
maanden is de toekenningsfrequentie gestabiliseerd.  
Bij beide vangnetgroepen zien we daarnaast een stijging van de populatieomvang. Onder invloed 
van de stijging van de werkloosheid neemt het aantal zieke werklozen toe. Door het aantrekken 
van de uitzendmarkt neemt eveneens het aantal uitzendkrachten sinds kort weer toe. P er saldo 
betekent dit dat het absolute aantal toekenningen in 2005 met ca. 10% zal toenemen. Deze 
volumetoename vloeit voort uit de toename van de populatie. 
Uit de ontwikkeling van de gemiddelde verzuimduur van de vangnetgroepen concluderen wij dat de 
verbeteringen in de uitvoering van de ZW/Arborol effectief zijn. De gemiddelde verzuimduur is in 
het eerste half jaar ten opzichte van dezelfde periode in 2004 voor uitzendkrachten en zieke 
werklozen gedaald  van 8.3 naar 3.5 weken resp. van 12.4 naar 9.7 weken. 
Dit jaar zal er weinig uitstroom uit de ZW zijn wegens het bereiken van de maximale 
uitkeringsduur. Dit hangt samen met de wet Verlenging Loondoorbetaling bij Ziekte (VLZ), waarbij 
het tweede jaar van loondoorbetaling is ingegaan voor degenen die vanaf 1 januari 2004 ziek zijn 
geworden. 
 
Ontwikkeling: toekenningsfrequentie1 versus aantal verzekerden (jaargemiddelden, 2005: raming) 
 

 

                                                                 
1 De toekenningsfrequentie is het aantal ZW-toekenningen per jaar per uitzendkracht 
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BELEIDSDOELSTELLINGEN 

Werk boven uitkering  
 
De maatregelen om werk te stimuleren en het beroep op een uitkering terug te dringen werpen 
steeds duidelijker vruchten af. Door onze poortwachtersrol en door de herbeoordeling volgens het 
aangepaste schattingsbesluit daalt het aantal WAO-cliënten aanzienlijk. Dat effect wordt in 2005 
eenmalig versterkt door de verlenging van de loondoorbetalingsverplichting tot twee jaar, 
waardoor er een beperkte  instroom in de WAO plaatsvindt. 
Ook onze activiteiten op het gebied van reïntegratie laten positieve uitkomsten zien. We liggen met 
ruim 12.000 werkhervattingen in de eerste zes maanden op koers om de voor 2005 geraamde 
25.000 cliënten aan het werk te helpen. 
 
 
Herbeoordelingen  
 
Algemeen 
Nu de herbeoordelingsoperatie 9 maanden loopt, krijgen we beter zicht op de feitelijke resultaten 
van de herbeoordelingen en de capaciteit die nodig is voor een zorgvuldige uitvoering. Thans is het 
mogelijk om op basis van realisatiecijfers een schatting te maken van de te verwachten besparing 
op de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en een realistische productieplanning af te geven. Op 
hoofdlijnen ziet het beeld er als volgt uit. De structurele besparing op de 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen valt hoger uit dan aanvankelijk verwacht. De oorspronkelijke 
productieplanning blijkt achteraf te optimistisch te zijn geweest. De oorzaken worden hierna 
toegelicht. We verwachten nu dat we de herbeoordelingsoperatie niet medio 2006, maar later 
zullen afronden. Over de planning vindt nog overleg met de minister plaats. Met betrekking tot de 
reïntegratie beschikken wij thans over een nagenoeg sluitende registratie ook voor de situaties 
waarin er geen traject bij een reïntegratiebedrijf wordt ingekocht.  
 
Resultaten 
De verwachte besparing valt hoger uit dan verwacht door het feit dat veel meer uitkeringen worden 
beëindigd en verlaagd. Voor alle herbeoordelingen vanaf de start per 1 oktober 2004 is het 
percentage verlaagde en beëindigde uitkeringen in totaal 35%. Voor de eerste helft 2005 bedraagt 
dit percentage 37,5%. In de toelichting op het aangepast schattingsbesluit is medio 2004 nog 
uitgegaan van een e ffect van 25%.  
 
Onderstaande tabel laat de resultaten zien van de herbeoordelingen die in de 1e helft 2005 met een 
beschikking zijn afgerond. In deze tabel is rekening gehouden met de correcties van het 1e 
kwartaal. ( in ca. 4% van de gevallen).  Aangezien mogelijk ook over het 2 e kwartaal correcties 
met terugwerkende kracht worden doorgevoerd, hebben deze cijfers een voorlopig karakter.  
 

 Total wao waz wajong 
Uitkering gelijk 59,9% 47,5% 41,5% 89,7% 
Uitkering verlaagd 9,7% 13,1% 16,7% 1,2% 
Uitkering beëindigd 27,8% 35,9% 37,7% 8,4% 
Uitkering verhoogd 2,3% 3,1% 3,3% 0,3% 
Uitkomst nog onbekend 0,4% 0,3% 0,8% 0,4% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Aantal 47.388 32.382 932 14.074 

 
 
Productie 
Medio 2004 gingen wij er van uit dat er in 2004 ca 25.000, in 2005 ca 246.000 en in 2006 ca 
55.000 herbeoordelingen zouden plaatsvinden. In de eerste 9 maanden zijn er ca 55.000 
herbeoordelingen met een beschikking afgehandeld, waarvan ca 8.000 in het vierde kwartaal 2004, 
22.000 in het eerste kwartaal en 25.000 in het tweede kwartaal 2005. De realisatiecijfers laten 
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duidelijk zien dat, ook met productieverhogende maatregelen, afronding van de 
herbeoordelingsoperatie medio 2006 niet realistisch is.  
 
De oorspronkelijke raming van 246.000 herbeoordelingen in 2005 wordt niet gerealiseerd door een 
aantal factoren: de nieuwe herbeoordelingen vergen meer tijd dan oorspronkelijk voorzien, er zijn 
minder artsen in dienst dan geraamd en het aantal productieve uren is destijds te hoog ingeschat. 
Wij hebben maatregelen getroffen om de productie te verhogen. Het gaat hierbij om maatregelen 
die de capaciteit aan verzekeringsartsen vergroten en tevens de productiviteit per medewerker 
verhogen. Per ultimo het 2e kwartaal waren 30 extra externe artsen operationeel, op korte termijn 
wordt dit uitgebreid naar 60 artsen. 
 
Realisatie van deze maatregelen leidt tot de verwachting dat wij in 2005 ca 120.000 tot 135.000 
herbeoordelingen kunnen realiseren. Uiteraard spannen wij ons in om een maximale productie van 
135.000 stuks te realiseren. Over de verdere planning vindt nog overleg met de minister plaats. 
Belangrijke randvoorwaarde is dat wij er daadwerkelijk in slagen het tekort aan artsencapaciteit op 
te lossen. Daarnaast is de productieplanning mede gebaseerd op de capaciteit die nodig is voor de 
uitvoering van het werkproces van de WIA dat bekend was ten tijde van het uitbrengen van de 
uitvoeringstoets. Wanneer in het werkproces WIA wijzigingen worden aangebracht, heeft dit 
gevolgen voor de productieplanning van de herbeoordelingen aSB.  
 
Kosten en baten van dubbele beoordelingen 
Personen met moeilijk te objectiveren aandoeningen (de zgn. zachte diagnoses) worden in het 
kader van de herbeoordelingsoperatie aSB in een aantal specifieke situaties nogmaals beoordeeld 
door een tweede arts. Een tweede medische beoordeling wordt uitgevoerd als de eerste arts tot het 
oordeel is gekomen dat er sprake is van ‘geen duurzaam benutbare mogelijkheden’ (d.w.z. 
volledige arbeidsongeschiktheid in medische zin) óf dat er sprake is van een medische 
urenbeperking. Van een tweede beoordeling wordt afgezien als de stafverzekeringsarts van mening 
is dat er sprake is van een medische contra-indicatie. 
 
Tot nu toe is ca. 75% van de WAO-herbeoordelingen die voldoen aan de criteria voor een 
intensieve beoordeling voorgelegd aan de stafverzekeringsarts. Op aangeven van de 
stafverzekeringsarts is vervolgens bij ca. 65% een beoordeling door een tweede arts uitgevoerd. 
Afgezet tegen het totaal aantal herbeoordelingen WAO, is er in de praktijk bij 8,4% een tweede 
medische beoordeling uitgevoerd.  
De extra kosten van een tweede medische beoordeling bedragen ca. € 700,-. Geëxtrapoleerd voor 
het aantal in 2005 uit te voeren dubbele WAO-herbeoordelingen (8,4 % van 100.000) ramen wij de 
extra uitvoeringskosten voor 2005 op ca. € 6 miljoen. Om de baten vast te stellen hebben we een 
vergelijking gemaakt tussen uitkomsten met intensieve beoordeling en de einde 
wachttijdbeoordelingen in de periode 1.10.2004 – 1.1.2005. Bij deze beoordelingen gold wel het 
aangepaste schattingsbesluit, maar werd de intensieve beoordeling nog niet toegepast. Op basis 
van deze analyse bedragen de baten in 2005 ca. € 45 miljoen.  
Op basis van de huidige realisatiecijfers kan worden geconcludeerd dat de kosten-batenverhouding 
van de geïntensiveerde beoordeling thans op jaarbasis 1:7,5 bedraagt. Hoewel dit 
verhoudingsgetal in het vervolgproces nog enigszins zou kunnen veranderen is de verwachting 
gewettigd dat de kosten/batenverhouding ook in de toekomst een positief beeld zal geven.  
 
 
Reïntegratie 
Voor iedere cliënt wordt een aanpak gekozen die voor hem als passend is te beschouwen met het 
oog op terugkeer naar werk. Voor uitkeringsgerechtigden die nog een dienstverband hebben is de 
werkgever verantwoordelijk voor reïntegratie. Wij adviseren hen contact op te nemen met de 
werkgever om te bespreken of uitbreiding naar de volledige verdiencapaciteit mogelijk is. Wij 
begeleiden de cliënt desgewenst bij die gesprekken.  
Uitkeringsgerechtigden zonder werkgever ontvangen een passend reïntegratieaanbod, zo nodig in 
de vorm van een traject van een reïntegratiebedrijf. Cliënten, voor wie de begeleiding naar werk 
niet direct van start gaat – bijvoorbeeld omdat zij een bezwaar hebben ingediend -, volgen wij om 
op latere termijn alsnog de begeleiding op te pakken. 
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De getroffen maatregelen om de registratie van reïntegratie-inspanningen sluitend te krijgen voor 
de situatie dat er geen aanmelding bij een reïntegratiebedrijf plaatsvindt, hebben er toe geleid dat 
de registratie nu nagenoeg volledig is. Van de personen die geconfronteerd zijn met een verlaging 
of beëindiging van de uitkering – en waarbij geen sprake is van een doorlopend dienstverband - is 
per 30 juni ca. 40% aangemeld bij een reïntegratiebedrijf, 11% zit in het traject tot aanmelding bij 
een reïntegratiebedrijf en 11% heeft aangegeven in staat te zijn zelfstandig werk te zoeken. In 
26% van de gevallen stelt de cliënt zich uitdrukkelijk niet beschikbaar voor werk of heeft hij/zij 
bezwaar aangetekend tegen de beschikking.  
 
 
kerncijfers reïntegratie per 30 juni 2005 aantal 
1. afgeronde aSB beschikkingen vanaf 1 oktober 2004 55.000 
2. waarvan verlaagd/beëindigd 19.100 
a. waarvan cliënt aangeeft een lopend dienstverband te hebben 5.600 
b. waarvan aangemeld voor traject of IRO 5.300 
c. waarvan in de fase tussen beschikking en aanmelding reïntegratiebedrijf 1.500 
d. waarvan de client aangeeft in staat te zijn zelf werk te zoeken 1.500 
e. waarvan de client zich uitdrukkelijk niet beschikbaar stelt voor werk 1.800 
f. waarvan de client bezwaar aantekent tegen de beschikking 1.700 
g. waarvan om andere redenen (nog) geen reïntegratietraject is gestart 700 
h. waarvan werkvoorraad (nog geen reïntegratievisie geregistreerd) 1.000 
 
Omdat reïntegratietrajecten doorgaans een lange doorlooptijd hebben is het nu nog te vroeg om te 
rapporteren over de effectiviteit daarvan. De reïntegratietrajecten bevinden zich in de startfase.  
Uit de dienstverbandenregistratie blijkt al wel dat ca. 900 herbeoordeelde personen ná de aSB-
beoordeling een dienstverband zijn aangegaan. Hieruit leiden wij af dat deze personen op enigerlei 
wijze (op eigen kracht, een eerder gestart reïntegratietraject) werk hebben gevonden.  
 
Wij voeren een evaluatieonderzoek uit naar de resultaten en effecten (incl. reïntegratie) van de 
herbeoordelingoperatie. Onderdeel van het evaluatieonderzoek is een onderzoek onder WAO’ers 
waarvan de uitkering verlaagd of beëindigd is naar onder meer de arbeidsmarkt- en inkomens-
positie van deze groep. Voor de uitvoering van dit deelonderzoek is opdracht gegeven aan een 
extern bureau. Het totale onderzoek loopt tot begin 2008, de eerste meting wordt dit najaar 
uitgevoerd. De resultaten hiervan, waarin ook wordt ingegaan op de resultaten van reïntegratie 
waarvoor de werkgever verantwoordelijk is, zoals urenuitbreiding, komen begin volgend jaar 
beschikbaar.  
 
Bezwaar en beroep 
Tot nu toe zijn 3.411 bezwaarschriften ingediend (2e kwartaal: 2.477 ). De bezwaartermijn is 6 
weken. Dat is 27% van het totaal aantal belastende beschikkingen tot eind april (ca 12.800). Dat 
percentage is licht hoger dan normaal bij herbeoordelingen. 
 
TRI en WW 
Tot en met het 2e kwartaal hebben wij 2.729 TRI-aanvragen afgehandeld, waarvan 1.897 TRI-
uitkeringen zijn toegekend (70%). Het aantal WW-uitkeringen dat na een herbeoordeling werd 
toegekend was ultimo mei 834; het aantal afwijzingen 327. 
 
Voorlichting  
In juni heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met vertegenwoordigers van belangenorganisaties, 
vakbonden en werkgevers, waar de stand van zaken van de herbeoordelingsoperatie is 
doorgenomen. De deelnemers delen de waarneming van UWV dat het aantal klachten afneemt en 
UWV de aSB operatie zorgvuldig en integer uitvoert. 
 
 
 
Going concern werk boven uitkering 
Nu de instroom in de WAO als gevolg van de wet VLZ beperkt is, kan over een aantal indicatoren 
(nog) niet en over andere beperkt worden verantwoord.  
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Prestaties going concern 

 
Toelichting 
§ Over 2005 hanteren wij als indicator de ontwikkeling in de gemiddelde verzuimduur. Deze is in 

het eerste halfjaar ten opzichte van dezelfde periode in 2004 voor flexwerkers en werklozen 
gedaald met 58%, respectievelijk 22% tot 3,5 respectievelijk 9,7 weken.  

§ De score over de snelle start van reïntegratietrajecten bij arbeidsongeschikten is beperkt tot 
de in te kopen trajecten voor de ASB-populatie en betreft niet de IRO-trajecten. In relatie tot 
de prioriteiten die we hebben gesteld voor de b esteding van reïntegratiemiddelen in 2005 is de 
sluitende aanpak gericht op de uitkeringen die verlaagd zijn als gevolg van de 
herbeoordelingen volgens het aangepaste Schattingsbesluit.  

§ De snelle start WW ligt, net als vorig jaar nog ver achter op de doelstelling. De introductie van 
reïntegratiecoaching en een betere stroomlijning van het proces in het tweede halfjaar geven 
ons het vertrouwen dat we de doelstelling, zoals gedefinieerd, zullen kunnen halen. 

§ Voor werklozen is het cijfer voor de sluitende aanpak nog voorlopig. Als ook rekening wordt 
gehouden met het leveren van andere reïntegratiediensten dan trajecten bij 
reïntegratiebedrijven, dan stijgt de score tot 93%. 

§ Voor 2005 hebben we als doelstelling om 25.000 klanten via een reïntegratietraject in werk 
geplaatst te krijgen. In het eerste halfjaar zijn bijna 12.300 cliënten geplaatst. We verwachten 
dat we onze doelstelling zullen realiseren. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar 
bedraagt bijna 47.000. 

 
Scholingsprotocol  
Op 1 juli 2005 is het Scholingsprotocol geïmplementeerd. Reïntegratiebedrijven beoordelen 
verzoeken om scholing. Als de noodzaak aangetoond is, mag scholing worden ingezet voor de 
kortste weg naar werk. Ook hier geldt resultaatfinanciering. Wordt de scholing niet met succes 
afgerond dan ontvangt het reïntegratiebedrijf 80% van de kosten. De Minister heeft voor de 
periode 2005 tot 2008 een budget van € 28 mln. beschikbaar gesteld voor de inzet van scholing op 
basis van het scholingsprotocol. 
 
CBBS 
Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 9 november 2004 is het 
CBBS-systeem aangepast per 1 juni 2005. Daarmee wordt aan de eisen van de Centrale Raad van 
Beroep voldaan. Het systeem is daarnaast inzichtelijker gemaakt, waarbij duidelijkheid voor de 
cliënt voorop staat. Bij beslissingen op bezwaar is een extra aandachtspunt of de motivering 
voldoet aan de eisen van de CRvB. De coaching van medewerkers is inmiddels voltooid. 
De gevolgen van deze aanpassingen voor lopende bezwaar- en beroepszaken worden in kaart 
gebracht evenals de incidentele en structurele financiële consequenties. Wij voorzien extra 
tijdsbeslag en kosten als gevolg van deze aanpassingen.   
 
 
Uitputting reïntegratiebudgetten 
Voor 2005 zijn de volgende bedragen beschikbaar gesteld: 

TABEL 
Prestatie-indicatoren: Werk boven uitkering 
Prestatie Norm 2005 Realisatie  

t/m 2e kw 
Jaar  

Prognose 
Realisatie               

2004 
Gemiddelde verzuimduur vangnet

   
 5%   nb n.v.t. 

Snelle start reïntegratietrajecten WW  (binnen 4 weken, norm vanaf het 3e  
kwartaal)  

85%  43%  85%  25%  

Snelle start reïntegratietrajecten AG  (binnen 4 weken) 85%  77%  85%  83%  
Tijdigheid beoordeling reïntegratieverslag  (vanaf het 4e kwartaal) 60%  - 60%  53%  
Juistheid beoordeling reïntegratieverslag  (vanaf het 4e kwartaal) 70%  - 70%  nb 
Sluitende aanpak WW 95%  88%  90%  89%  
Sluitende aanpak AG 90%  82%  86%  86%  
Effectiviteit reïntegratie: aantal plaatsingen 25.000  12.292 25.000  21.125  
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§ WW                €  80,0 mln. 
§ AG                 € 140,0 mln. 
§ Voorzieningen €   60,0 mln. 
 
Wij verwachten dat de kosten van AG trajecten binnen het gestelde budget voor 2005 blijven. 
De WW-trajecten kunnen we daarentegen, uitgaande van de beoogde sluitende aanpak WW, niet 
binnen budget realiseren. Voor 2005 verwachten wij een kostenniveau van € 120 mln. 
 
Overige resultaten 
§ Van het specifieke  budget van € 11,5 mln. voor de doelgroep jonggehandicapten is € 1,8 mln. 

besteed aan experimenten. Daarnaast is ruim € 900.000 besteed aan uitbreiding van het 
aantal arbeidsdeskundigen. De aangegane verplichtingen in dit kader bedragen € 2 mln. 

§ In de eerste helft van 2005 hebben we ruim 10.000 aanvragen voor een individuele 
reïntegratieovereenkomst (IRO) gehonoreerd . In 137 gevallen is de aanvraag afgewezen. Het 
grootste deel van de aanvragen is van WW-cliënten. 

§ Vanaf 1 mei geven we uitvoering aan het protocol zeer moeilijk plaatsbaar. In dat geval geldt 
resultaatfinanciering in de verhouding 80-20. De uitvoering van het protocol wordt begeleid en 
geëvalueerd door Regioplan.  

§ De samenwerking met organisaties van branches en bedrijfstakken wordt intensiever. 
o In het project Zorg maakt Werk werken we aan de reïntegratie van langdurig 

arbeidsongeschikten in de sector Zorg en Welzijn. 2.100 cliënten kunnen een 
reïntegratietraject volgen. Eind juni hadden 513 al het werk hervat of uitgebreid. 6.000 
cliënten zijn benaderd om deel te nemen aan de opleiding casemanager in de zorg. Per 
eind juni was met 424 personen overeengekomen dat zij de opleiding gaan volgen. 

o In het project Arboplusconvenant staat directe bemiddeling door uitzendondernemingen 
centraal en richt zich op (voormalige) WAO’ers van wie na herbeoordeling de uitkering is 
verlaagd of beëindigd. In vijf regio’s zijn pilots opgezet om deze bemiddeling uit te 
voeren. Het Arboplusconvenant is een aanvulling op de afspraken uit het arboconvenant 
over de vermindering van het ziekteverzuim en de WAO-instroom van uitzendkrachten. 
Verwacht wordt dat het komende jaar ongeveer 4000 uitzendkrachten, die nu in de WAO 
zitten, voor bemiddeling naar werk door een uitzendorganisatie zullen worden 
aangeboden. 

o In het project Vooraan voor een baan (Voor(b)aan) werken UWV en ABP samen voor de 
sector Overheid en Onderwijs. De herbeoordeelden van wie de WAO-uitkering is verlaagd 
of ingetrokken, worden geholpen méér of wéér aan het werk te gaan. Het verkrijgen en 
vastleggen van banen/vacatures van werkgevers bij Overheid en Onderwijs is een 
belangrijk onderdeel van het project, benevens het in een zo vroeg mogelijk stadium 
koppelen van de (herbeoordeelde) WAO’ers aan deze vacatures. Vanaf 1 juli 2005 wordt 
in de regio Den Haag een pilot uitgevoerd. Hierin worden voor ca. 50 cliënten 
reïntegratietrajecten uitgevoerd. 

 
 

Klantgerichtheid  
 
Klantgerichte uitvoering is een van de speerpunten van de vernieuwing die UWV doorvoert. 
Centraal staat daarbij de persoonlijke dienstverlening aan cliënten. Via moderne middelen als het 
klantcontactcentra en internet kunnen wij steeds meer zoekende cliënten snel van het juiste 
antwoord voorzien. Ook de begeleiding door de reïntegratiecoach en mediation in geval van 
bezwaar zijn voorbeelden van persoonlijke dienstverlening. 
. 
Prestaties Klantgerichtheid 
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Bereikbaarheid 
 
Wij intensiveren het gebruik van internet. In 2005 kunnen de meeste (aanvraag)formulieren door 
de klant elektronisch worden ingevuld en aangeleverd. Aanbevelingen uit een intern en extern 
onderzoek naar de kwaliteit en waardering van de internetsite uwv.nl. zijn in het tweede kwartaal 
doorgevoerd. De Vraag&Antwoord database bestaat uit ca. 850 modelvragen/antwoorden en ca. 
526.000 vragen die door klanten zijn gesteld. Wij delen deze kennis met het CWI, omdat ca. 40% 
van de cliënten dezelfde vraag zowel aan CWI als UWV stelt. Vanaf juli is er één database voor de 
beantwoording van vragen door werkgevers via telefoon en internet. 
 
Aan het eind van het 2e kwartaal was 80% van onze kantoren aangesloten op UWV telefoon 
Werknemers . Hiermee bereiken we 80% van onze klanten. De bereikbaarheid tot en met juni 
bedroeg 92%. 83% van de telefoontjes kon direct worden afgehandeld. Hoewel de bereikbaarheid 
van UWV hierdoor verbetert, verdienen twee aspecten nog extra aandacht: de wens van onze 
klanten om direct contact te kunnen leggen met hun reïntegratiecoach  of casemanager en de 
follow-up van telefoontjes die niet direct kunnen worden beantwoord.  
De start van UWV Telefoon Werkgevers is voorzien voor juli 2005. Er zal net als bij UWV Telefoon 
Werknemers sprake zijn van een geleidelijke landelijke uitrol. De UWV telefoon werkgevers zal op 
termijn circa 120.000 vragen per maand kunnen afhandelen. 
Met het optimaliseren van het zakelijk telefoonverkeer starten we in het derde kwartaal. 
 
Klachten  
De sterke stijging van het aantal klachten in het 1e kwartaal 2005 blijkt voor het grootste gedeelte 
te zijn ontstaan door het verwerken van een achterstand uit eind 2004. In het 2e kwartaal 2005 is 
een lichte daling te zien van het aantal cliënten dat een nieuwe klacht indient (4.667 ten opzichte 
van 4.896 in het 1ste kwartaal).  
De drie meest voorkomende klachtoorzaken in het 2 e kwartaal 2005 met het oordeel gegrond zijn:  
§ Voorlichting (32,3%). 
§ Betaling aan verzekerde (20%) 
§ Behandelingsduur/trage afdoening (19,5%) 
Met de verdergaande ontwikkeling van onze internetdiensten en vraag/antwoorddatabase 
verwachten we het aantal klachten over de voorlichting te kunnen terugdringen. 
De klachten over de (veelal eerste) betaling aan verzekerde staat in direct verband met de 
behandelingsduur. Wij zoeken naar wegen om die behandelingsduur substantieel te verminderen, 
onder meer in de elders in dit kwartaalverslag beschreven Toonkamer Arnhem. 
 
Over het eerste kwartaal is gerapporteerd dat 57% van de klachten binnen 3 weken is 
afgehandeld. Gebleken is echter dat de berekeningsmethodiek die daarbij werd gehanteerd, onjuist 
was. Het werkelijke percentage over het eerste kwartaal was 45,8. In het tweede kwartaal is 
61,5% van de klachten binnen 3 weken afgehandeld . E.e.a. resulteert er in dat in de eerste zes 
maanden van 2005 54,3% van de klachten binnen 3 weken is afgehandeld. Er is derhalve een 
stijgende lijn in de doorloopsnelheid. Wij zijn een kwaliteitsverbeteringproject klachtafhandeling 
gestart. We richten ons daarbij op het structureel versnellen en het verbeteren van het 
klachtafhandelingsproces, en het leren van de klachten. 
 

TABEL 
Prestatie-indicatoren: Klantgerichtheid 
Prestatie Norm 2005 Realisatie  

t/m 2e kw 
Jaar  

Prognose 
Realisatie               

2004 
Klanttevredenheid verzekerden  (2 jaarlijkse meting, meting in 2e helft 2005) 6  n.v.t. 6  - 

Klanttevredenheid werkgevers  (2 jaarlijkse meting, meting in 2e helft 2005) 6  n.v.t. 6  - 

Afdoening klachten  (% binnen 3 weken, norm ultimo 2005) 80%  54%  70%  55%  
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. 
Cliëntenparticipatie 
De gezamenlijke cliëntenraden van CWI, UWV en de provinciale koepels van cliëntenraden uit 
Groningen, Friesland en Drente hebben per provincie een commissie arbeidsadviseur gevormd. 
Met CWI zijn gesprekken gevoerd om te komen tot (verdere) samenwerking tussen de UWV en 
CWI cliëntenraden. Besloten is om op bepaalde thema’s meer te gaan samenwerken en en een 
enkele keer samen te vergaderen. 
 
Door de cliëntenraden uitgebrachte adviezen: 
§ Opzet UWV reïntegratiecoach 
§ Ontbreken van schriftelijke informatievoorziening UWV op kantoren UWV en CWI 
§ Telefonische bereikbaarheid arbeidsdeskundigen bij herbeoordelingsactiviteiten 
§ Contact met werkgevers van herbeoordeelde cliënten 
§ Tijdspanne tussen voorlichting over herbeoordeling en de daadwerkelijke oproep 
§ Werkmethode KCC 
§ Voorlichting over betaalmomenten WW 
§ Brochures 
§ Jaarplan 2006. 
 
Specifieke dienstverlening aan werkgevers 
De extra aandacht die de 150 bedrijven met een groter dan gemiddelde WAO instroom van ons 
krijgen, lijken vruchten af te werpen. In 2004 verminderde de WAO instroom bij deze bedrijven 
met 36% tegenover een landelijke daling van 11%. 
 
Publiciteitscampagne 
In april zijn we onze mediacampagne “Gezond werken” gestart. Doelstelling is dat werkgevers en 
werknemers met elkaar in gesprek komen om ziekte en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Wij 
hebben deze campagne samen met de BOA (Brancheorganisatie van Arbodiensten) ontwikkeld. 
 
Klantonderzoek 
Gericht klantenonderzoek voeren we uit na procesvernieuwingen binnen UWV. We gaan dan na of 
een verbetering ook door de klant wordt gewaardeerd. Zo hebben wij onderzoek gedaan naar de 
reacties op de proef met mediation bij Bezwaarzaken WW. Cliënten die aan mediation meedoen 
blijken meer tevreden te zijn dan cliënten die de reguliere bezwaarprocedure doorlopen. De 
persoonlijke aandacht speelt hierbij een rol. Uit een ander klantonderzoek blijkt dat WW- en WAO-
gerechtigden die voor hun reïntegratie kiezen voor een IRO tevreden zijn over de dienstverlening 
van UWV op dit gebied. Hoewel deze cliënten kiezen voor de eigen regie spreken ze uit behoefte te 
hebben aan meer begeleiding door UWV. 
 

Samenwerking in de keten  
 
Om de doelstelling werk boven uitkering te realiseren, ondernemen we samen met CWI en 
gemeenten diverse initiatieven. Voor de verspreiding van best practices zijn de lokale initiatieven 
op het gebied van reïntegratie en bemiddeling, handhaving en BVG vorming in beeld gebracht door 
de ketenmonitorgroep van CWI, UWV en gemeenten. Op basis daarvan is in juni een eerste selectie 
gemaakt van pilots en experimenten die nader worden bekeken op hun veelbelovendheid. Voor de 
vaststelling of beloftevolle praktijken ook bewezen praktijken zijn is door de monitorgroep een 
toetsingskader ontwikkeld.  

TABEL  
Afhandeling klachten  

Oordeel 
Aantal  % Aantal  % Aantal  % Aantal  % 

Gegrond 7.589 
          52,9% 8.044 

          53,3% 69 
               11,2% 8.113 

          51,6% 
Ongegrond 3.496 

          24,4% 3.206 
          21,2% 60 

               9,7% 3.266 
          20,8% 

Niet ontvankelijk 388 
             2,7% 932 

             6,2% 3 
                 0,5% 935 

             5,9% 
Tussentijds afgehandeld / geen oordeel** 2.873 

          20,0% 2.922 
          19,3% 485 

             78,6% 3.407 
          21,7% 

Totaal      14.346  100%      15.104  100%           617  100%      15.721  100% 
* tot en met mei 
NO = Nationale Ombudsman 

Geheel 2004 incl NO 2005 t/m 2e kw Geheel 2004 NO 2004 
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Op basis van de pilots in Apeldoorn, Amsterdam, West Friesland en Alphen a/d Rijn heeft de 
Monitorgroep zich een oordeel gevormd over de A/B routering. Op basis daarvan is in relatie tot 
verschillende innovatieve ontwikkelingen (handhaving, de Uitdaging, Toonkamers) een 
gezamenlijke klantbenadering ontwikkeld. Het toetsingskader en de opzet voor de gezamenlijke 
klantbenadering worden in augustus ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Keten Overleg.  
 
Op dit moment werken we samen in 50 bedrijfsverzamelgebouwen. Daarnaast zijn er per 1 juni 
2005 63 onafhankelijke arbeidsadviseurs werkzaam op 61 locaties. Deze functionarissen 
ondersteunen klanten in hun contacten met de instellingen. De ketenpartners hebben samen de 
invulling van deze functie vormgegeven. Op 1 juli 2005 vindt een tussenevaluatie plaats over de 
werking van deze informatie- en adviespunten 
Eind mei hebben we na intensieve selectie de eerste ruim 300 reïntegratiecoaches benoemd. De 
overige 150 vacatures worden thans opengesteld. Op 1 juni is de nieuwe werkwijze voor de 
reïntegratiecoach ingevoerd. 
 
Het aantal gemeenten waar me mee samen werken is gegroeid tot boven de 200. Het gaat daarbij 
om reïntegratie van UWV-cliënten met een WW, WAO, Wajong of WAZ-uitkering, om cliënten die 
zowel van UWV als van de gemeente een uitkering ontvangen. Op het gebied van sociale activering 
is in het tweede kwartaal in drie regio’s het zogenoemde gidsenproject gestart. Bij dit project 
worden door gemeenten uitkeringsgerechtigden ingeschakeld om andere uitkeringsgerechtigden te 
activeren. In juni is de werving van gidsen gestart. 5 UWV cliënten zijn op dit moment geschikt 
bevonden en van 8 cliënten wordt nog nader onderzocht of deze geschikt zijn. 
 
Wij hebben de gegevensoverdracht tussen UWV en CWI van de kennisgeving en het 
reïntegratieadvies volledig geautomatiseerd. Het is nu mogelijk om ontvangen kennisgevingen 
elektronisch te verwerken en ontvangen reïntegratieadviezen zonder tussenkomst van de UVW 
medewerker direct op te slaan in het elektronisch dossier. De reïntegratiecoach wordt geattendeerd 
op ontvangen berichten, zodat hij deze in behandeling kan nemen. Daarnaast is de 
Ketenarchitectuur SUWI vastgesteld. 
 
Voor zowel WW als WWB zijn een ketenpreventiequote en een ketenuitstroomquote gedefinieerd. 
Deze worden ieder kwartaal gemeten. De resultaten over het tweede kwartaal zijn: 
ketenpreventiequote CWI-UWV 33%, ketenuitstroomquote CWI-UWV 73%. De komende maanden 
wordt de methodiek verder verfijnd. In de BVG’en Nijmegen en Hilversum zijn lokale 
proefomgevingen opgestart. Dit jaar wordt ook een ketendoorstroomquote WW-WWB ontwikkeld. 
In het tweede kwartaal is hiervoor een gemeenschappelijke definitie vastgesteld. Deze wordt de 
komende maanden uitgewerkt in een meetsystematiek. 
 
 

Premie-inning en gegevensdiensten 
 
Prestaties werkgeversdiensten 

 
 
Toelichting 
De score Verwerken meldingen SV is ruim boven het afgesproken niveau.  
Ondanks het feit dat er binnen de premie-inning een omvangrijke reorganisatie gaande is, kunnen 
wij vaststellen, dat de collecterende functie niet alleen op voornoemde indicator maar ook op 
andere kengetallen beter presteert dan in 2004. De verzending van de herindelingsbeslissingen ligt 
op 99,3% en de tijdigheid van de premie-inning is vrijwel 100%. De tot nu toe in 2005 
gerealiseerde premiebaten bedragen € 9,6 mld. 

TABEL 
Prestatie-indicator: Premie-inning en gegevensdiensten 
Prestatie Norm 2005 Realisatie  

t/m 2e kw 
Jaar  

Prognose 
Realisatie               

2004 
Verwerking meldingen SV  (% binnen 7 dagen) 90%  98%  95%  95%  
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Kwaliteit  
In ons jaarplan geven wij aan ons in te zetten voor een zo hoog mogelijke rechtmatigheid, doch 
ten minste 97%. Voor de tijdigheid gelden verschillende normen voor verschillende wetten. 
Verbetering van de kwaliteit is een continu proces, waaraan in de uitvoering veel aandacht wordt 
besteed. Dit is geborgd in ons kwaliteitsmanagementsysteem. 
 
Prestaties Kwaliteit 

 
 
Toelichting 
De tot nog toe bekende cijfers over de rechtmatigheid (ruim (98%)moeten als voorlopig worden 
beschouwd. Het beeld over het eerste h alf jaar is altijd met enige onzekerheden omgeven, omdat, 
zo leert de ervaring, pas de meting over een heel jaar een voldoende betrouwbaar beeld geeft. Wel 
verwachten wij dat over het hele jaar de rechtmatigheid ten minste 97% zal bedragen. In de 
bijlage wordt per wet een overzicht gegeven van de rechtmatigheidscores en wordt voor die wetten 
waarvoor de rechtmatigheidscore lager is dan 99%, een korte toelichting gegeven op de 
belangrijkste bevindingen . 
De tijdigheid WW voldoet met 94% ruim aan de norm van 90%. De komende maanden verwachten 
we enige druk op het realiseren van de tijdigheid, onder meer door de uitfasering van één van onze 
systemen. In de toonkamer Arnhem/Nijmegen experimenteren wij met een doorlooptijd voor 
beslissen/betalen van ten hoogste 4 weken om de dienstverlening aan de klanten verder te 
verbeteren. Uit de analyses tot nog toe blijkt dat de strenge rechtmatigheidseisen op gespannen 
voet staan met deze beoogde verbetering van de dienstverlening. In het derde kwartaal zullen wij 
voorstellen doen voor een oplossing. 
 
De tijdigheid ZW voor uitzendkrachten bedraagt tot en met juni 94% en ligt daarmee eveneens 
ruim boven de norm. Voor alle overige vangnetcategorieën inclusief WAZO is de score 61%. Deze 
laatste score wordt met name veroorzaakt door de te late aanlevering van loongegevens door de 
werkgever. Ter verbetering van de tijdigheid hebben we de onder andere met diverse 
overkoepelende werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over tijdige aanlevering van 
informatie. Met de realisatie van het project Zwaluw wordt een uniform proces gerealiseerd en mag 
een verbetering van de tijdigheid worden verwacht.  
 

Handhaving 
 
Prestaties Handhaving 
TABEL 
Prestatie-indicatoren: Handhaving
Prestatie Norm 2005 Realisatie 

t/m 2e kw
Jaar 

Prognose
Realisatie               

2004

Compliance (% uitkeringsgerechtigden en werkgevers dat bekend is met de 
plichten en de bijbehorende sancties) (meting in 3e kwartaal)

60% - 70% 70%

Aantal overtredingen naar duur en omvang (van zowel 

uitkeringsgerechtigden als werkgevers) (1e meting na afloop 2e kwartaal)

nvt nb n.v.t. nb

 
 

TABEL 
Prestatie-indicatoren: Kwaliteit  
Prestatie Norm 2005 Realisatie  

t/m 2e kw 
Jaar  

Prognose 
Realisatie               

2004 
Tijdigheid beslissing ontslag WW   (beschikking op aanvraag binnen 8  
weken, norm ultimo 2005) 

90%  94%  90%  91%  

Tijdigheid claimbeoordeling WAO / WIA *  (vanaf 4e kwartaal) - n.v.t. - 72%  
Tijdigheid claimbeoordeling ZW                                           
(beschikking op aanvraag binnen 4 weken, norm ultimo 2005)                                                                  
(april) 

85%  71%  85%  nb 

Rechtmatigheid   (excl. onzekerheden, meting na 2e kwartaal en na afloop jaar) 99%  > 97%  > 97%  98%  
* betreft prognose 4e kwartaal 2005 i.p.v. jaar gemiddelde 
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Toelichting 
Hoe eerder fraude wordt opgespoord, hoe geringer de schade. In 2004 is 75% van de 
(geconstateerde) fraude binnen 3 maanden ontdekt. Dit percentage is tussen 2002 en 2004 vrij 
constant. In onderstaande tabel is de ontwikkeling opgenomen van de gemiddelde fraudeduur, het 
gemiddelde schadebedrag en de schade gerelateerd aan het uitgekeerde bedrag (schadelast). De 
ontwikkeling is geïndexeerd weergegeven. 2002 is als uitgangspunt genomen. 
 
Effect snelheid detectie fraude (excl. nulschades) 
aard fraude       
   2002 2003 2004 
gem. duur 100 103 95 
gem. schade 100 99 89 
Schadelast 100 101 84 

 
Overige resultaten 
§ Door een achterblijvende vraag vanuit de interventieteams hebben we in het eerste halfjaar 

2005 minder uren besteed aan de diverse interventieteams dan beoogd (27.500 ten opzichte 
van de jaarnorm 70.000).  

§ Zeventig CWI medewerkers hebben de door ons ontwikkelde “opleiding eerstelijns 
documentherkenningspecialist” gevolgd. De overige CWI’en volgen.  

§ In het kader van de overdracht van de strafrechtelijke premiefraude naar de belastingdienst 
gaan 35 gespecialiseerde fte’n over van UWV naar de FIOD/ECD. We onderzoeken nog hoe we 
omgaan met de raakvlakken tussen premiefraude en uitkeringsfraude. Het inregelen van de 
overdracht van fraudesignalen staat hierbij centraal. 

§ Met de SVB hebben we een convenant afgesloten over gegevensuitwisseling rondom een 
onjuist opgegeven leefvorm in de Toeslagenwet. 

§ Het aantal uitgevoerde fysieke controles in de eerste zes maanden van 2005 bedraagt bijna 
9.200 (jaarnorm = 17.000). In het derde kwartaal 2005 ronden wij de analyse naar de 
effecten van de fysieke controles af. 

§ In het eerste halfjaar van 2005 zijn drie landelijke actiedagen gehouden voor de controle op 
identiteitsbewijzen. Tijdens de actie s zijn 29 processen-verbaal ID-fraude opgemaakt. In het 
totale eerste halfjaar 2005 zijn wegens fraude met identiteitsbewijzen 77 processen-verbaal 
opgemaakt. Tot en met juni zijn 486 processen verbaal opgemaakt en ingezonden naar het 
Openbaar Ministerie tegen personen, die zich niet konden legitimeren op de werkplek. In 
totaal zijn 431 dienstverbanden uit de polisadministratie verwijderd. 

§ In de eerste zes maanden van 2005 heeft IBF 793 verzoeken ontvangen om informatie over 
mogelijke internationale fraude ontvangen. IBF heeft 691 acties uitgezet bij diverse instanties 
in binnen- en buitenland. Het Interventieteam Buitenland heeft 509 dossieronderzoeken 
uitgevoerd en 297 huisbezoeken in diverse landen afgelegd. In 56 gevallen heeft dit geleid tot 
het advies om een maatregel en/of boete op te leggen.  

§ In het 1e halfjaar 2005 hebben wij ruim 2.450 signalen van mogelijk verwijtbaar gedrag 
wegens het niet meewerken aan reïntegratie ontvangen. Dit is circa 5% meer dan in het 1e 
halfjaar 2004. UWV heeft in het 1e halfjaar 2005 177 sancties opgelegd, dit is een toename 
van circa 26% ten opzichte van het 1e halfjaar 2004.  

§ Het totaal geconstateerde benadelingsbedrag van de fraudeopsporing en bijzondere 
gevalsbehandeling bedroeg medio 2005 € 19 mln. 

 

BEDRIJFSVOERING 
 

Risicomanagement  

 
Risicomanagement maakt onderdeel uit van de verantwoording over de bedrijfsvoering. Dit 
betekent dat we inzicht moeten hebben in en maatregelen moeten nemen ter beheersing van de 
risico’s die ertoe kunnen leiden dat onze beleidsdoelstellingen niet gehaald worden.  
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Aan de hand van risicoanalyses willen we de risico’s inventariseren/identificeren die de realisatie 
van de doelen kunnen verstoren en de afweging maken of en zo ja, op welke wijze deze kunnen 
worden weggenomen of verkleind door het nemen van sturings- en beheersingsmaatregelen. 
In het eerste halfjaar 2005 is risicomanagement verder ontwikkeld als een vast onderdeel van onze 
reguliere Planning en controlcyclus. In hun periodieke managementrapportages verantwoorden de 
organisatieonderdelen zich over hun bedrijfsvoeringsrisico’s, de genomen c.q. voorgenomen 
beheersmaatregelen en geven een oordeel over de passendheid en effectiviteit hiervan. Tevens is 
risicomanagement een vast onderwerp in de periodieke managementverantwoording en -sturing. 
 
Om de in ons jaarplan aangegeven risico’s te kunnen beheersen hebben wij met het ministerie 
afgesproken in 2005 de prioriteit te leggen bij het waarborgen van de going concern en de 
invoering van het beleidsprogramma.  
 
Voor de beheersing van de samenhang in het complexe veranderprogramma is een 
veranderorganisatie met bijbehorende rapportagelijnen ingericht. Deze veranderorganisatie 
monitort de voortgang van het gehele veranderprogramma en rapporteert hierover periodiek aan 
de Raad van Bestuur. Bij de sturing en beheersing staan de aspecten inhoud (aantal en kwaliteit 
door project op te leveren functionaliteiten), tijd (planning en realisatie mijlpalen, producten en 
doelen) en geld (benodigde middelen) centraal.  
Binnen de sturing en beheersing van het veranderprogramma is specifieke aandacht voor het ICT 
programma. Hiertoe is een ICT-cockpit ingericht die alle  projecten met een ICT component volgt, 
waarbij de focus ligt op het managen van het door ons onderkende ICT-spinnenweb. De ICT-
cockpit heeft een monitoring- en een risicoanalysefunctie.  
 
Op programmaniveau wordt door programmasturing de samenhang tussen projecten binnen 
programma’s geborgd. Periodiek worden voortgangsgesprekken gehouden met de 
programmamanagers, zij rapporteren aan de Raad van Bestuur door middel van een 
uitzonderingsrapportage waarin de hiervoor genoemde aspecten centraal staan. 
 
Door aangekondigde wetwijzigingen lopen wij het risico dat resultaten van het programma 
SUB/Walvis niet of later dan gepland worden bereikt. Zo blijft de omgeving van het project Polis 
continu in beweging door wijzigingen en of wijzigingsvoorstellen uit hoofde van voortschrijdend 
inzicht of nieuwe/aanvullende wet- en regelgeving. Als beheersmaatregel treden wij voortdurend in 
overleg met de Belastingdienst om uitgangspunten daar waar mogelijk te bevriezen en eventueel 
zaken naar voren in de tijd te halen. Mogelijke problematiek rond de zorgverzekeringswet en 
invoering WIA wordt in samenwerking met de Belastingdienst opgepakt.  
De samenloop van verschillende wetten in combinatie met het ontbreken van voldoende 
duidelijkheid over wet- en regelgeving (VCR, zorgstelsel, WIA, fiscalisering prepensioen) kan 
risico’s opleveren voor de gelijktijdige invoering met Walvis per 1-1-2006. De door ons 
gehanteerde aannames hebben wij inmiddels onder de aandacht gebracht van SZW en Financiën.  
 
Voor de beheersing van de omvangrijke personele afbouw hebben wij een programma capaciteits- 
en reductiemanagement ingesteld. Binnen het programma verloopt de uitvoering van activiteiten 
en voorgenomen resultaten op hoofdlijnen volgens planning. In het tweede kwartaal 2005 hebben 
wij met de vakbonden overeenstemming bereikt over de plaatsingsregels en een nieuw sociaal 
plan. De personele reductie is sindsdien volop van start gegaan. Hierdoor ontstaat het risico van 
dalende motivatie van de blijvende medewerkers en discontinuïteit in de werkzaamheden als 
gevolg van vertrekkende medewerkers. Door een intensieve mondelinge en schriftelijke 
communicatie over de reductietaakstelling proberen wij dit risico tot een minimum te bepreken. 
Met behulp van mobiliteitscentra en outplacementbureaus proberen wij de boventallige 
medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden naar ander werk. 
 
Wij zien een risico in de beheersing van de kantoorautomatiseringskosten 2005. De kosten van de 
implementatie van het Project Uniforme Inrichting Kantoorautomatisering (PUIK) zijn hoger dan 
voorzien. Daarnaast is er sprake van een forse vertraging in de realisatie van deze uniforme 
kantoorautomatisering. Maatregelen zijn genomen om de gevolgen hiervan te beperken.  
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De Veranderagenda  

 
Veranderprogramma UWV 2005 tweede kwartaal   
De inhoudelijke voortgang van het Veranderprogramma ligt over het algemeen op koers. Wel is 
een aantal knelpunten naar voren gekomen. Dit betreft onder meer de afhankelijkheden rondom 
ICT-projecten,  de  strakke planning van betrokken projecten en het gezamenlijk beroep dat wordt 
gedaan op schaarse testcapaciteit. Om de afhankelijkheid en samenhang van de ICT-projecten 
inzichtelijk te maken is een ICT-cockpit ingericht. Naast de voortgang en de financiële uitputting 
wordt de ontwikkeling van de verandercapaciteit van UWV nauwlettend gevolgd. Zoals in ons 
jaarplan aangegeven is, bepaalt de verandercapaciteit het verandervermogen van UWV. Inzet op 
nieuwe wet- en regelgeving betekent een verminderde inzet op de afronding van de fusie en de 
innovatieve veranderingen. Thans worden de grenzen van de verandercapaciteit voelbaar. Het voor 
het tweede kwartaal beschikbare budget is vrijwel volledig aangesproken. De verwachting is  dat 
lopende het jaar het budget geheel zal worden benut. In de bijlage wordt de voortgang v an het 
veranderprogramma uitvoerig beschreven. Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen 
samengevat. 
 
Resultaten per programma 
  
Programma A: Fusie/Transformatie 
Van een aantal complexe projecten (Beveiliging en Privacy, Front/Bacjckoffice, Killmanagement) is 
het plan van aanpak vastgesteld. Diverse (nieuwbouw-) projecten in het kader van de Front-
/Backofficevorming zijn in volle gang en zullen naar verwachting op de geplande datum opgeleverd 
worden. De voortgang van het project loopt volgens planning.  

De convergentieprojecten zijn in het tweede kwartaal voortgezet. De convergentie WW verloopt 
volgens planning, hetgeen inhoudt dat in oktober 2005 het aantal systeemcomplexen is 
teruggebracht van 6 naar 3. Ook is de convergentie van het AG-systeem van Cadans-Detam naar 
het UWV-doelsysteem met succes afgerond. Binnen het project Zwaluw (ziektewet)  moet de bouw 
en de test van het werkpakket worden afgerond, opdat de Ziektewet vanaf 1 september de nieuwe 
ziekmeldingen kan afhandelen. De planning van dit project staat onder druk. Er wordt extra 
inspanning gezet om de invoeringsdatum te halen. De overige convergentieprojecten liggen op 
planning.  

Het project Beveiliging en Privacy 2005 is vastgesteld. Eind mei is de kwartaalcontrole op de user 
accounts (Kantoorautomatisering) gestart en medio juni was 60% hiervan uitgevoerd. Met de 
ontwikkeling van een geavanceerd hulpmiddel ter ondersteuning van de controle op user accounts 
is gestart, zij het vier maanden later dan voorzien. Op het gebied van continuïteitsvoorzieningen is 
minder vooruitgang geboekt dan voorzien. De voortgang van het project blijft achter bij de 
planning. 
Een blauwdruk voor de centrale crisisorganisatie is goedgekeurd. Het testen van de 
crisisorganisatie en overdracht naar de reguliere organisatie zijn voorzien in het derde kwartaal.  
Over het totaal van de samenstellende projecten bezien kan worden gesteld dat het programma 
Afronden fusie/ Transformatie grotendeels conform planning loopt. Wel loopt het programma aan 
tegen de grenzen van de verandercapaciteit. Het is de vraag of het ambitieniveau binnen de 
beschikbare kaderstelling van dit programma gerealiseerd kan worden. 
 
Programma B: Sub/Walvis 
Het project Polis loopt op hoofdlijnen volgens planning. De polis release, versie 1.2, is opgeleverd 
en getest.  
Geconstateerd is dat planningen van de SUB-partijen onder grote druk staan. De Belastingdienst 
heeft zijn planning bijgesteld. UWV en Belastingdienst hebben een gezamenlijke werkgroep 
geformeerd die oplossingen formuleert voor de daaru it voortvloeiende knelpunten.   
Het ketentest traject en het deelproject ‘Weekaanlevering’ staan eveneens onder druk.  
Als gevolg van de verschuivingen in de planning van de Belastingsdienst en de Polisadministratie is 
het niet mogelijk om de integrale ketentest voor 1-1-2006 afgerond te hebben. Daardoor zal UWV 
(delen van) uitkeringsprocessen begin 2006 uitvoeren op basis van fall-back voorzieningen, om 
aldus te waarborgen dat UWV met ingang van 1-1-2006 conform Walvis werkt. 
De uitvoering van het inrichtings- en migratieplan ligt op schema. 
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Programma C: Mobiliteit 
In het tweede kwartaal is voor een aantal bedrijfsonderdelen (AG en FEZ ) de boventalligheid 
bepaald en de medewerkers is ook boventalligheid aangezegd. 
De adviesaanvragen voor een aantal andere  bedrijfsonderdelen zijn in behandeling bij de OR. 
Met het Ministerie SZW zijn financieringsafspraken gemaakt voor de kosten van het sociaal plan. Er 
is een akkoord bereikt over een nieuw Sociaal Plan en plaatsingsregels met de vakbonden. De 
totale planning van boventalligheid per bedrijfsonderdeel is bekend. 
De mobiliteitcentra zijn operationeel. De centra verzorgen de aansturing van 
outplacementactiviteiten en fungeren als vraagbaak en terugvalbasis voor de boventallige. De 
eerste (intake) gesprekken met medewerkers hebben plaats gehad. De trainingen in het voeren 
van aanzeggesprekken zijn in belangrijke mate afgerond. De evaluatie -uitkomsten van de 
trainingen zijn positief. 
Het uitvoeren van de activiteiten en voorgenomen resultaten binnen het programma verloopt op 
hoofdlijnen conform planning en binnen het budget. 
 
Programma D: Werk boven Uitkering/keteninnovatie 
Bij het verder uitwerken en detailleren van het programma is de programmastructuur ontwikkeld 
naar 2 sporen, te weten ‘innovatie’ en ‘optimalisatie’. 
In het innovatiespoor zijn in het tweede kwartaal drie nieuwe Toonkamers van start gegaan en is 
de Toonkamer Gouda opgeschaald. De lopende projecten binnen het optimalisatiespoor liggen, op 
enkele onderdelen na, waar beheersbare vertragingen optreden, goed op stoom. Een aantal 
projecten lichten wij hier uit.    
In het project reïntegratiecoaching AG zijn het businessplan en aangepast Referentiewerkproces 
voor overdracht van frontoffice werkzaamheden van IR naar Reïntegratiecoach AG gereed. 75 % 
van de Arbeidsdeskundigen heeft de opleiding methodisch reïntegreren gevolgd. Volgens de 
huidige planning zijn alle 1200 Arbeidsdeskundigen uiterlijk 1 oktober opgeleid. 
In het project reïntegratiecoaching WW zijn inmiddels 319 Reïntegratiecoaches benoemd. De   
training en begeleiding op de werkplek is van start gegaan, per 1 juni is nieuwe werkwijze  
integraal ingevoerd. Op de CWI-locatie Utrecht wordt het klantvolgsysteem Sonar beproefd in het 
proces Reïntegratiecoach WW.   
In het ketenprogramma WW zijn de voorbereidingen voor de werkproceskoppeling 
Reïntegratieadvies en Kennisgeving gereed en met de ketenpartijen afgestemd.  
Elektronische opleidingsmodules en werkinstructies zijn gereed, de uitvoering is voorbereid. 
De Intensieve Samenwerking Ketenpartners is op 5 locaties gestart. 

Alle in het kader van het ketenprogramma door UWV te verrichten activiteiten zijn onder één regie 
van het programma WBU/Keten geplaatst, geïnventariseerd en intern afgestemd. 
Voor het project Werkgeversgericht werken is een trekker benoemd. 
 
Programma E: Klantgerichtheid 
De uitrol van de UWV Telefoon voor werknemers verloopt conform planning.  
De Impactanalyse voor de UWV Telefoon voor werkgevers is afgerond en vertaald naar een plan 
van aanpak. Er wordt gefaseerd gestart vanaf derde kwartaal 2005. 
Er is gestart met een 0-meting en een impact analyse in het kader van het streven naar een 
eenduidige afhandeling van ongestructureerde schriftelijke vragen en e -mail. Daarnaast wordt in 
pilots gestart met het ervaring opdoen met 1 postadres.  
Het project interactieve dienstverlening via internet streeft naar reductie van het aantal  
telefoonvragen van 1.5 à 2 miljoen. In dat kader is een analyse van de 10 meeste gestelde 
klantvragen via het kanaal telefoon afgerond.  
Het programma Klantgerichtheid ligt in grote lijnen op koers. De uitvoering van een aantal 
projecten binnen het programma begint echter achter te lopen bij de oorspronkelijke  
mijlpalenplanning. Inmiddels is actie ondernomen om dit proces bij te sturen. 
 
 
 
§ Wet- en regelgevingsprojecten 

Voor het gereed maken van de organisatie voor de uitvoering van de wet WIA per 1 januari 
2006 moet een groot aantal activiteiten worden uitgevoerd. Er is een fasenplan voor de korte 



UWV 2e kwartaal 2005  Pagina 20  

termijn in ontwikkeling. De uitvoering van het project Arbeidsverledenbeschikking verloopt 
conform planning. 

 
§ ICT projecten buiten de programma’s met tijdelijke financiering 

De uitrol van de Verwerkingsinfrastructuur ligt goeddeels op planning. De relatie met andere 
projecten, waaronder het project Polis, is een permanent aandachtspunt. Planning van andere 
projecten en het project Verwerkingsinfrastructtur worden regelmatig op elkaar afgestemd. 
Door middel van risico -analyses en het volgen van de getroffen maatregelen wordt de 
uitvoering van het project bewaakt op alle niveaus van de organisatie.  
De projecten Europese Aanbesteding Applicatieontwikkeling, Competence Centre Generieke 
Softwareproducten lopen volgens planning. De procedure om het instrument Business 
Vooronderzoek en Analyse te gebruiken is operationeel. Er lopen verschillende 
vooronderzoeken. Van het project Competence Centre Systeem Integratie is besloten dat het 
buiten de scope van het veranderprogramma valt en via andere weg wordt gefinancierd. 
 

§ Projecten buiten de programma’s, anders dan ICT. 
Van de 10 gedefinieerde Fraudeprojecten lopen er 6 volgens planning. Twee projecten (PKI 
beveiliging en Locatie Onafhankelijk Werken van buitendienstmedewerkers) zijn vertraagd en 
twee projecten (EDM en Illegalen nota ) wachten op politieke besluitvorming. De projecten 
Mediacampagne en Certificering Kwaliteitsmanagementsysteem lopen volgens planning.  
Het project Overdacht Andere Taken is beëindigd als specifiek project. De overdracht van 
taken zelf is volgens afspraken met betrokken partijen nog niet beëindigd.  
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Stand van zaken financieel 2e kwartaal 2005 
Uitputting 2e kwartaal 2005 per Programma naar soort project.

Soort project W&R W&R
Programma Transformatie Kwaliteit Walvis/SUB Overig Totaal

Afronden Fusie & Transformatie 51,5 4,5 56,0
 
Walvis/SUB 0,3 31,7 32,0
 
Capaciteit- en Reductiemanagement 0,2 3,6 2,6 6,5

WBU en Ketensamenwerking 7,4 7,4

Klantgerichtheid 2,6 7,7 10,3

Overige W&R projecten 10,2 10,2

Overig 7,9 3,0 10,9

Totaal 62,2 26,5 34,4 10,2 133,4  
 
 
De huidige onderuitputting vindt met name plaats op het kwaliteitsbudget. Van het binnen het 
veranderprogramma ingezette jaarbudget van € 73,9 mln. is tot en met juni € 26,5 mln. besteed. 
 
De realisatie van € 2,6 mln. van het programma Mobiliteit betreft het project Service Organisatie. 
Dit project dat de afbouw van de WG-organisatie regelt is voor de aansturing ondergebracht bij het 
programma Mobiliteit. 
               
 
     
TABEL 
Veranderprogramma UWV

realisatie begroting verschil % begroting
Afronden Fusie & Transformatie 56,0 41,7 14,3 34% 83,4

 
Walvis/SUB 32,1 39,9 -7,8 -20% 79,8

 
Capaciteit- en Reductiemanagement 6,5 9,8 -3,3 -34% 19,6

 
WBU en Ketensamenwerking 7,4 10,5 -3,1 -29% 21,0

 
Klantgerichtheid 10,3 14,5 -4,2 -29% 29,0

 
Overige W&R projecten 10,2 4,2 6,0 144% 8,4

 
Overig 10,9 17,0 -6,1 -36% 34,0

Totaal projecten excl. Reservering 133,4 137,6 -4,2 -3% 275,1

Centrale reservering 0,0 0,0 0,0 11,2

Totaal projecten UWV 133,4 137,6 -4,2 -3% 286,3

t/m verslagperiode

                           
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de begroting tot en met het tweede kwartaal een onderuitputting 
vertoont van € 4,2 mln. De herijking van programma’s en projecten begin dit jaar heeft geleid tot 
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een latere start van projecten en daarmee een lagere realisatie in het begin van 2005. In het 
tweede kwartaal is een deel van deze onderuitputting ingehaald en is € 12,5 mln. meer besteed 
dan het beschikbare budget (€ 81,5 mln. realisatie ten opzichte van een budget van € 69 mln.). 
Wij verwachten dat eventuele achterstanden nog in 2005 te kunnen inhalen. 
De extra uitgaven in het tweede kwartaal worden vooral veroorzaakt door programma Afronden 
Fusie & Transformatie. Vooral het overzetten van applicaties naar de nieuwe omgeving voor 
kantoorautomatisering kost veel meer dan tot dusverre was voorzien. De onderuitputting op 
programma Walvis/SUB is voornamelijk het gevolg van minder kosten dan begroot bij het project 
Walvis. Deze onderuitputting ontstaat omdat de ICT-activiteiten voor alle deelprojecten later zijn 
opgestart bij de leverancier. Hierdoor vindt realisatie van de automatiseringskosten later plaats. 
 
In de begroting van de projecten op het terrein van wet- en regelgeving zijn alleen de door SZW 
toegekende budgetten opgenomen. Dit betekent dat nog geen begroting opgenomen is voor de 
projecten Aanpassing Schattingsbesluit (ASB), WIA en Arbeidsverledenbeschikking. De 
gerealiseerde kosten van deze wet- en regelgevingprojecten bedragen € 8,4 mln. en zijn in 
bovenstaande tabel verwerkt. 
 
De beschikbare centrale reservering zal in de loop van het jaar ingezet worden om knelpunten weg 
te nemen en nieuwe projecten te dekken. Op de post centrale reservering worden geen kosten 
geboekt. 
 

Kwaliteit Sociaal Medisch Handelen 
In het eerste kwartaal is de herinrichting van de functionele aansturing van de sociaal medische 
functie gestart. Belangrijke doelstellingen zijn het bevorderen van de professionaliteit en eigen 
verantwoordelijkheid en het versterken van de vakinhoudelijke kwaliteit. Eind juni is gestart met 
functioneringsgesprekken waarbij vijf velden van sociaal medisch handelen als basis dienen.  
 
In juni vond de startbijeenkomst plaats van het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde, een 
samenwerkingsverband van UWV, AMC en VUmc. Nadere wetenschappelijke onderbouwing zal de 
kwaliteit e n effectiviteit van de verzekeringsgeneeskunde bevorderen en een impuls geven aan het 
behalen van de doelstellingen van de organisatie. 
 

Kwaliteitsmanagement 
We stellen ons ten doel om voor de gehele organisatie in 2005 het ISO-kwaliteitscertificaat 9001 te 
behalen. Het project dat tot doel heeft het laatste deel van de organisatie te certificeren, is begin 
2005 van start gegaan. Na het uitvoeren van de interne audits en de beoordeling van de opzet en 
werking van het kwaliteitsmanagementsysteem, hebben in het tweede kwartaal de laatste audits 
plaatsgevonden voor de ISO-certificering. Het project is daarmee voltooid. We verwachten in het 
derde kwartaal 2005 het ISO-certificaat toegekend te krijgen. 
 

Beveiliging en privacy  
In het tweede kwartaal hebben we op het gebied van B&P de lopende activiteiten onverkort 
voortgezet en zijn nieuwe activiteiten opgestart. Er is echter wel enige vertraging opgetreden, die 
consequenties kan hebben voor het beoogde eindniveau per ultimo 2005. 
Het beleid voor Escrow van software is opgesteld en besproken met het IWI. Naar aanleiding 
hiervan wordt het beleid verder aangescherpt. Wij sturen erop aan dat UWV de goedkeurende 
verklaringen ultimo 2005 haalt. 
  
Ten aanzien van Toegangsbeveiliging en gegevensbescherming voeren we periodiek controle uit op 
de toegang tot de kantoorautomatiseringsomgeving. Voor deze controle wordt specifieke software 
ingericht, waarmee we de eerste stap naar de Generieke Autorisatie Voorziening hebben gezet. 
Verder is de controle op de toegang tot de primaire en overige systemen opgestart. Deze controles 
gaan onderdeel vormen van de Uniforme Beheer- en BewakingsOrganisatie.  
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Voor Bedrijfscontinuïteit hebben we de van ICT-leveranciers ontvangen voorstellen op één na 
goedgekeurd. Aan de hand van de criteria  van het nieuwe beleid worden momenteel alle systemen 
beoordeeld op de noodzaak tot het regelen van Escrow. 
 

Integriteit 
Er is een duidelijke toename waarneembaar van bedreigingen gericht tegen medewerkers UWV. 
Een protocol “Hoe om te gaan met agressie” is opgesteld en beschikbaar. 
In de eerste vijf maanden van 2005 hebben we bij 8 medewerkers arbeidsrechtelijke maatregelen 
moeten treffen, is in 4 gevallen aangifte gedaan en 2 gevallen zijn met een administratieve boete 
afgedaan. In 16 gevallen zijn preventieve maatregelen nodig.  
 
 

Personele herinrichting 
De personele reductie, die noodzakelijk is door de fusie, het afstoten van taken en teruglopende 
volumina, is na een intensieve voorbereiding volop van start gegaan. Inmiddels zijn 257 
medewerkers boventallig verklaard. Deze medewerkers verlaten de actieve dienst om zich geheel 
te kunnen richten op het hervinden van werk. Voor zover dat binnen UWV niet mogelijk is, staan 
mobiliteitscentra klaar om de medewerkers te begeleiden. Met outplacementbureaus zijn afspraken 
gemaakt voor de concrete begeleiding. 
Wij gaan zelf echter ook actief op zoek naar geschikte vacatures. In dat kader staan wij in contact 
met de Bestuursdienst van de centrale overheid. Ook leggen wij contacten met andere 
overheidsdiensten en ZBO’s. In het najaar organiseren we een werkconferentie voor ZBO’s om te 
zien of we kunnen samenwerken bij het opvangen van personele stromen. De minister heeft zijn 
medewerking aan deze conferentie al toegezegd. 
 
Voor de personele reductie wordt 1 januari 2003 als referentiemoment gehanteerd. Wij hadden 
op 1 juli 2005 20.882 medewerkers in dienst. Ten opzichte van 1 januari 2003 is dit een daling van 
2.968 medewerkers. Het aantal van 20.882 medewerkers bestaat uit 19.606 vaste, 1.114 tijdelijke 
medewerkers en 162 medewerkers NAR/REA/Wachtgeld. 
Op 1 juli 2005 bestond de formatie uit 17.661 fte’s. Ten opzichte van 1 januari 2003 is dit een 
daling van 2.484 fte’s. 
 
Per 1 juli 2005 waren - rekening houdend met 1600 werkzame uren per jaar per fte – 2.254 
externe fte’s werkzaam bij UWV, waarvan 1328 in de reguliere uitvoering en 926 in projecten. 
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Tabel 
Personeelsverloop

2005 2004 2003 Stand              
1-7-2005   

t.o.v.                    
1-1-2003

Stand                 
31-12-2004   

t.o.v.                          
1-1-2003

Stand              
31-12-2003   

t.o.v.                    
1-1-2003

Medewerkers*
Stand 1 januari 22.056 23.349 23.850 -2.968 -1.487 -160
Stand 1 juli 20.882
Stand 31 december 22.363 23.690
gemiddeld 21.469            22.855            23.770            

Vast*
Stand 1 januari 20.107 20.703 21.142 -1.536 -1.018 -382
Stand 1 juli 19.606
Stand 31 december 20.124 20.760
gemiddeld 19.857            20.413            20.951            
Tijdelijk*
Stand 1 januari 1.730 2.286 2.361 -1.247 -391 208
Stand 1 juli 1.114
Stand 31 december 1.970 2.569
gemiddeld 1.422             2.123             2.465             
NAR/Wachtgeld*
Stand 1 januari 219 360 347 -185 -78 14
Stand 1 juli 162
Stand 31 december 269 361
gemiddeld 191                320                354

Fte's
Stand 1 januari 18.612 19.603 20.145 -2.484 -1.144 -9
Stand 1 juli 17.661
Stand 31 december 19.001 20.136
Gemiddeld 18.137            19.302            20.141            

* Aantal arbeidverhoudingen
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KOSTEN VAN DE UITVOERING  
 
Bij de start van UWV is afgesproken dat de kosten voor de uitvoering van de wettelijke taken in de periode 2002 t/m 2005 
met 25% zouden moeten dalen. In 2005 zal in overleg met het ministerie worden vastgesteld onder welke condities 10% van 
deze besparing structureel wordt geherinvesteerd in kwaliteit. De financiële taakstelling leidt uiteindelijk tot een reële 
reductie van 15% per jaar op de totale uitvoeringskosten. Tot en met 2004 is een reële reductie van 11% gerealiseerd. De 
voor 2005 resterende efficiencytaakstelling van 4% netto (7% bruto) is in verband met het omvangrijke beleidsprogramma 
doorgeschoven naar 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De in het kwartaalverslag gepresenteerde kosten van de uitvoering hebben uitsluitend betrekking op de reguliere sv-taken. De 
andere (niet-wettelijke) taken worden geïntegreerd uitgevoerd met de reguliere sv-taken. Deze andere taken worden 
kostendekkend uitgevoerd en in rekening gebracht bij de diverse opdrachtgevers. Derhalve zijn de kosten van de andere taken 
in deze rapportage geëlimineerd. 
 
 
Tabel
Begrotingresultaat UWV

Begroting
realisatie begroting verschil %

Structurele uitvoeringskosten wettelijke 
dienstverlening* 777,5 774,6          2,9 0% 1.549,1       

Kwaliteitsprojecten 26,5 37,0 -10,4 -28,3% 73,9

Uitvoeringskosten wettelijke dienstverlening 804,0 811,5 -7,5 -0,9% 1.623,0

Transformatieprojecten 62,2 57,9 4,3 7,5% 115,8
W&R-projecten 44,6 48,3 -3,7 -7,6% 96,6

Totaal projectkosten 106,9 106,2 0,7 0,6% 212,4

Frictiekosten 20,0 20,0 0,0 0,0% 40,0

Totale kosten 930,8 937,7 -6,9 -0,7% 1.875,4

t/m 2e kwartaal 2005

 
* Incl. Uitvoeringskosten extra reïntegratie Jonggehandicapten.  
 
 

TABEL 
Prestatie-indicator: Kosten van de uitvoering
Prestatie Norm 2005 Realisatie          

2e kw
Jaar 

Prognose
Realisatie               

2004
Begrotingsresultaat structurele kosten < 100% 100,1% 100,0% 95,2%
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Toelichting op het begrotingsresultaat 
 
Begrotingsresultaat negatief 
Wij hebben over het 1e halfjaar 2005 per saldo een positief begrotingsresultaat van € 6,9 mln. (0,7%) gerealiseerd. Op de 
uitvoeringskosten wettelijke dienstverlening is er sprake van een onderschrijding van € 7,5 mln. (0,9%) ten opzichte van de 
begroting. In deze begroting is een besparing van 11% (€ 166,2 mln.) ten opzichte van 2001 verdisconteerd.  
 
Uitvoeringskosten extra reïntegratie Jonggehandicapten 
Om jonggehandicapten meer mogelijkheden te bieden op de arbeidsmarkt zijn door middel van het Amendement Verburg c.s. 
(Tweede Kamer, vergaderjaar 2002/2003, 28 600 XV, nr. 39) extra middelen ter beschikking gesteld. In dit kader is € 1,0 
mln. aan uitvoeringskosten besteed. 
 
Toelichting op de begroting 2005 
De begroting 2005 van € 1875,4 mln. bestaat uit de door de Minister toegekende begroting  
(€ 1.753,2 mln.) conform de brief van 24 december 2004, de bestemmingsreserve (€ 24,3 mln.), de transformatiekosten 2e 
halfjaar (€ 57,9 mln.) en de frictiekosten van € 40,0 mln. (leegstandskosten en kosten sociaal plan) conform het besluit van de 
Minister van 14 maart 2005.  
 
TABEL
Toelichting op de begroting 2005

Uitvoerings- 
kosten 

wettelijke 
dienstverlenin

g

Kwaliteits 
projecten

Transformatie 
projecten

W&R projecten Totaal

Toegekend door SZW 1533,1* 111,9 115,8 50,3 1811,1
Frictiekosten 2005 40,0 40,0

1533,1
Mutatie Kwaliteitsbegroting

KCC 8,6 -8,6 
Frictiekosten Afbouw AG 16,0 -16,0 
Uitvoering reintergratiecoaching 13,4 -13,4 

Mutatie W&R begroting
Interne uren Walvis/SUB -22,0 22,0

Bestemmingsreserve
Walvis/SUB 2004 14,9
Invoering WFSV 1,4
Invoering Ww/ZW overheidspersoneel 4,7
Vrijstelling VerzoekeringsVerklaring Werkgevers 0,8
Verlengde loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2,1
Schattingsbesluit 0,4 24,3

1589,1 73,9 115,8 96,6 1875,4

* incl. arbeidsadviseur € 6,6 mln.

 
 
Over de financiering van nieuwe wet- en regelgeving, inclusief het uitgebreide beleidsprogramma AG 2005, moeten wij nog 
separate financieringsafspraken maken. 
 
Begrotingsresultaat per kostensoort 
Hieronder is een confrontatie gemaakt van de kostenrealisatie per kostensoort met de categorale kostenbegroting 2005 zoals 
die is opgenomen in ons Jaarplan 2005. De gepresenteerde realisatie per kostensoort is inclusief de kosten voor de inzet van 
Arbeidsadviseurs, aangezien het hier reguliere personele inzet betreft. De kosten van de interne uren die zijn besteed in het 
kader van het project Walvis/SUB zijn hier geëlimineerd aangezien deze worden verantwoord onder de projectkosten. 
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Tabel 
Begrotingsresultaat per kostensoort

Begroting
realisatie begroting verschil %

Personeel 582,1 579,8 2,3 0,4% 1.159,6
Huisvesting 63,2 67,1 -3,9 -5,7% 134,2
Automatisering 131,5 140,2 -8,7 -6,2% 280,4
Kantoor 27,3 27,3 0,0 0,2% 54,6
Overig 27,9 34,5 -6,6 -19,0% 68,9

Subtotaal 832,1 848,9 -16,7 -2,0% 1.697,7

Niet wettelijke uitvoeringskosten (omzet andere taken) 28,2 29,7 -1,5 -0,2% 59,3

Subtotaal uitvoeringskosten wettelijke 
dienstverlening 804,0 819,2 -15,2 -1,9% 1.638,4

Interne uren Walvis/SUB -11,0 11,0 -22,0 
Arbeidsadviseurs 0,0 3,3 -3,3 6,6

Totaal uitvoeringskosten wettelijke dienstverlening 804,0 811,5 -7,5 -0,9% 1.623,0

t/m 2e kwartaal 2005

 
 
Personeelskosten 
De overschrijding van de personeelskosten bedraagt in het 1e halfjaar 2005 € 2,3 mln. (0,4%). Deze zal over het 
begrotingsjaar 2005 als het gevolg van personele afbouw teruggebracht worden tot een nagenoeg neutraal resultaat. 
 
 
  
  
  
 
 


