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We zoeken de samenwerking 
met onze partners, 

met uitgestoken hand

Uitdagende weg

Er ligt een uitdagende weg voor ons. We opereren in een dynamische 
omgeving. De samenleving digitaliseert in hoog tempo en 
de arbeidsmarkt verandert ingrijpend. Burgers zijn 
assertiever en de overheid stelt hogere eisen aan 
zelfredzaamheid. Nieuwe wetten volgen elkaar in 
hoog tempo op, terwijl de budgetten voor de 
uitvoering van de sociale zekerheid krimpen. 

In 2014 zetten we vol in op de verdere 
versterking van onze (vooral digitale) 
dienstverlening. Over de manier waarop 
we dat aanpakken, zoeken we actief 
de dialoog met onze belangrijkste 
stakeholders. 

We zijn een betrouwbare, stabiele en 
efficiënte samenwerkingspartner. Als 
landelijk uitvoerder zijn we overal in het land 
geworteld. We stellen onze expertise, onze 
infrastructuur en onze kennis graag beschikbaar. 
We zoeken actief de verbinding met gemeenten, 
sociale partners, de uitzendbranche, verzekeraars én 
leveranciers. En natuurlijk met onze opdrachtgever, het ministerie 
van SZW. Hoe succesvoller de samenwerking, hoe sterker de  
keten en hoe beter de dienstverlening.

Vanuit die kracht en betrokkenheid treden we u in 2014 op die 
uitdagende weg tegemoet, met uitgestoken hand.  

Raad van Bestuur
Bruno Bruins, José Lazeroms en Fred Paling



We verwachten in 2014 
785.000 WW-aanvragen

Schouder aan schouder

Er zijn voorzichtige tekenen van economisch herstel, maar de situatie op de 
arbeidsmarkt is onverminderd zorgelijk. Het kost tijd voordat het herstel ook leidt tot 
een toename van de werkgelegenheid. In 2014 zal daarvan nog geen sprake zijn. Nog 
steeds raken veel mensen hun baan kwijt, moeten ze op zoek naar ander werk en doen 
ze tijdelijk een beroep op een uitkering.

We verwachten in 2014 ruim 785.000 WW-aanvragen. Ook in 2014 staan we dus weer 
voor de uitdaging om een toenemend aantal klanten adequate dienstverlening te 

bieden. Die klanten mogen erop rekenen dat we alles op alles zetten, in onze 
eigen organisatie en samen met andere partijen, om zo veel mogelijk mensen 
te helpen om zo snel mogelijk weer werk te vinden. Dat doen we schouder aan 

schouder met onder meer werkgevers, uitzendorganisaties en vanzelfsprekend 
met de gemeenten. 

UWV en gemeenten dragen met name een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 
kwetsbare groepen, die er moeilijk in slagen om op eigen kracht werk te vinden. Om 

hen aan het werk te helpen, zijn er natuurlijk banen nodig. Dat zijn banen op een 
arbeidsmarkt die ingrijpend aan het veranderen is: door vergrijzing en ontgroening, 

door arbeidsmigratie uit andere landen én doordat vaste contracten steeds meer 
plaatsmaken voor flexibele arbeidsrelaties. Onze arbeidsmarktinformatie laat zien 
waar de kansen liggen en kan mede de basis vormen voor regionaal en sectoraal 
arbeidsmarktbeleid. Wij willen onze partners graag van dienst zijn en zoeken de 
mogelijkheden op.



Op werkdagen zijn 
166.000 bezoekers actief op werk.nl

Digitaal: noodzaak én kans

Onze klanten zijn van ons afhankelijk. Ze hebben geen keuze, ze kunnen niet naar ‘de concurrent’. 
Ze mogen dan wél van ons verlangen dat we betrouwbare en toegankelijke dienstverlening 
aanbieden in een vorm die zo veel mogelijk aan hun wensen tegemoetkomt. Voor de meeste 
burgers betekent dat: als het even kan online, altijd en overal toegankelijk. 

We hebben veel formulieren en transacties gedigitaliseerd. Daardoor kunnen mensen die hun 
baan verliezen vanuit huis een WW-uitkering regelen. Dat gebeurt in groten getale: 95% van de 
aanvragen verloopt digitaal. Omdat we onze werkprocessen steeds verder automatiseren, kunnen 
we meer volume aan met minder mensen. We zijn in staat de hausse aan WW-aanvragen snel te 
verwerken. Mensen hoeven niet naar onze kantoren te komen en zijn er geen lange wachttijden. 
We zien digitale dienstverlening daarom niet alleen als noodzaak, maar vooral ook als kans. Om 
die reden zetten we in 2014 stevig in op verdere verbetering, uitbreiding en innovatie van onze 
digitale dienstverlening. 

Voorwaarde is dat onze systemen stabiel zijn. Dat is een flinke opgave, want ons ICT-landschap 
is een ingewikkelde optelsom van systemen als gevolg van fusies in voorgaande jaren. De 
capaciteit en kwaliteit van onze websites werk.nl en uwv.nl – de toegangspoorten tot onze digitale 
dienstverlening – worden van tijd tot tijd flink belast. Dat leidt soms tot problemen. We werken 
continu aan oplossingen, maar we houden er rekening mee dat de digitale dienstverlening 
stap voor stap moet worden opgebouwd. Onze eerste prioriteit is zorgen voor stabiliteit en 
beschikbaarheid. Dat is de basis.



Voor wie dat nodig heeft, 
blijft persoonlijke aandacht mogelijk

Niet in de kou

We zijn ons ervan bewust dat niet elke werkzoekende op eigen kracht de weg naar werk kan vinden. 
Helaas kunnen we niet alle werkzoekenden persoonlijk adviseren en begeleiden tijdens hun zoektocht 
naar werk. Maar de groep die persoonlijke aandacht echt nodig heeft, helpen we, ook in 2014. 

De ruimte voor deze persoonlijke aandacht creëren we door onze inzet op online dienstverlening. 
De meeste mensen met een WW-uitkering zijn zelfredzaam en krijgen de eerste 
drie maanden van hun werkloosheid alleen online nog ondersteuning. 

Zo blijft er capaciteit beschikbaar om mensen te helpen die het 
zonder ondersteuning niet redden: mensen die een grotere 
afstand tot de arbeidsmarkt moeten overbruggen en burgers 

die moeite hebben met digitale dienstverlening. In 2014 
bieden we bijvoorbeeld intensievere dienstverlening aan 
43.000 oudere WW’ers en aan 54.300 mensen met een 
arbeidshandicap. Tot die laatste groep behoren ook de 

Wajongers. Die liggen ons na aan het hart. In 2014 willen 
wij minimaal 6.500 Wajongers aan het werk helpen. 

Mensen die niet uit de voeten kunnen met onze digitale 
dienstverlening, bieden we de mogelijkheid om op onze 

locaties langs te komen voor hulp. Mensen die om hulp vragen 
zijn daar welkom, maar we nodigen ook zelf mensen uit als we 
merken dat ze geen gebruik maken van onze digitale middelen, 

zoals de Werkmap. Speciaal voor deze ondersteuning hebben we 
voor de duur van een jaar 130 trainees in dienst.

De focus op klanten die ondersteuning nodig hebben, betekent dat onze 
medewerkers relatief meer te maken krijgen met mensen in moeilijke, complexe 
situaties. We ondersteunen hen daarin, zodat ze die zwaardere taken aankunnen.



We wachten niet af 
tot een nieuwe wet kant-en-klaar is

Van theorie naar uitvoering

Kabinet en parlement zijn verantwoordelijk voor het bepalen 
van het beleid op het gebied van werk en inkomen. Ónze 
verantwoordelijkheid ligt op het vlak van een effectieve en 
efficiënte uitvoering. Daarbij wachten we niet af tot een nieuwe 
wet kant-en-klaar is; we zijn actief en kritisch, tonen initiatief en 
zitten vroegtijdig aan tafel bij onze opdrachtgever, het ministerie 
van SZW. 

We zetten onze kennis en ervaring in om eraan bij te dragen 
dat politieke afspraken resulteren in wetten en regels die 
in de praktijk tot de gewenste resultaten leiden. Waarbij we 
tegelijkertijd beoordelen of een nieuwe wet begrijpelijk is voor 
de burger en eenvoudig en efficiënt uit te voeren door UWV. 
Voorbeelden zijn de aanpassing van de WW en het ontslag-recht, 
en de beoogde Participatiewet. Bij de voorbereidingen voor de 
implementatie van die laatste wet werken we nauw samen met 
sociale partners, VNG, Divosa en Cedris. Onze cliëntenraden 
geven ons waardevolle input.



We leggen goed uit 
wat wij van burgers verlangen 

en wat zij van ons 
mogen verwachten

Duidelijk over de regels

We spreken burgers nadrukkelijk aan op hun eigen verantwoordelijkheid. Uitgangspunt 
is dat iedereen die kan werken aan het werk gaat en daarvoor zelf de regie in handen 
neemt. Werk vinden is immers allereerst eigenbelang. Een baan is meer dan alleen 
brood op de plank: werk geeft bijvoorbeeld ook voldoening en draagt bij aan sociale 
integratie. 

Voor wie nog geen werk kan vinden en voor mensen voor wie werken (tijdelijk) 
onmogelijk is, verzorgen wij snel en correct een uitkering. Dat blijkt uit de 
cijfers: in 2013 stond bij 98% van de nieuwe WW’ers de eerste betaling binnen 
vier weken op hun rekening. 

We verwachten wel dat burgers zich aan de regels houden en hun 
plichten nakomen. Bijvoorbeeld als het gaat om de sollicitatieplicht en 
het accepteren van passend werk, of het tijdig en correct doorgeven van 
wijzigingen in de leefsituatie. De regelgeving op dat gebied is vorig jaar 
veel strenger geworden. We willen voorkomen dat mensen onbedoeld – door 
onduidelijkheid – de regels overtreden en een boete of maatregel opgelegd 
krijgen. Daarom leggen we steeds goed uit wat we van burgers verlangen en 
wat zij op hun beurt van ons mogen verwachten. Als regels heel ingewikkeld zijn, 
houden we daar rekening mee bij de beoordeling of iemand iets te verwijten valt. Wie 
toch de fout in gaat, ondervindt daarvan de consequenties.

Streng optreden is geen doel op zich, het is een middel. Een sociaal vangnet is 
onmisbaar, maar het moet wel betaalbaar zijn en blijven. Door alleen uitkeringen te 
verstrekken aan mensen die dat echt nodig hebben en die zich aan de regels houden, 
kunnen we bijdragen aan een snelle(re) uitstroom naar werk en dus tot minder 
uitkeringen. Dat past bij ónze maatschappelijke verantwoordelijkheid.



UWV biedt de voordelen 
van een effectieve

 en efficënte centrale uitvoering

Verbinden van centraal en decentraal

We zetten in op samenwerking in de arbeidsmarktregio’s. Dat is van belang, omdat 
veel publieke taken verschuiven van de landelijke overheid naar de gemeenten. Ook 
op het gebied van werk en inkomen, de Participatiewet is daar een voorbeeld van. 

Voorwaarde voor een succesvolle verschuiving is dat de uitvoering efficiënt en 
effectief wordt georganiseerd, op basis van duidelijke afspraken. Decentrale uitvoering 

kan voordelen hebben als het gaat om dienstverlening die dichtbij is, klantvriendelijk en 
met een herkenbaar lokale, eigen uitstraling. Als UWV kunnen we daar de sterke kanten 
van een centrale uitvoering aan toevoegen: landelijke rechtsgelijkheid, een uniforme 
uitvoering en schaalvoordelen die zorgen voor lagere kosten. Deze verbindende rol 
spelen we nu al, en die willen we ook in de toekomst blijven spelen. 
Door de voordelen van een centrale uitvoering te blijven benutten, komt de kracht van 
decentrale uitvoering het best uit de verf. De kunst is om in de praktijk die combinatie 
van decentrale en centrale kracht feitelijk tot stand te brengen. Dat is ons aanbod aan 
onze partners.



Uitkeringen verzorgen
• We kenden in totaal ruim 1 miljoen nieuwe uitkeringen toe.
• We betaalden bijna 1,5 miljoen uitkeringen aan ruim  

1,4 miljoen klanten, voor een totaalbedrag van  
€ 21,4 miljard.

• We zorgden ervoor dat nieuwe klanten binnen 4 weken 
na de eerste uitkeringsdag de eerste betaling op hun 
rekening hadden staan. Dat lukte voor 98% van de 
WW-uitkeringen, 92% van de Ziektewetuitkeringen en 
91% van de WIA-uitkeringen. Bij 95% van de Wajong-
uitkeringen was dat binnen 18 weken na de aanvraag.

Mensen helpen werk te vinden
• We verzorgden 837.700 inschrijvingen van werkzoekende 

WW’ers en WWB’ers.
• 241.800 WW’ers en 6.600 Wajongers vonden, mede 

dankzij onze dienstverlening, werk.
• We deden 5.400 langdurig werklozen een aanbod voor 

passend werk.
• We maakten een werkplan voor 12.900 klanten met een 

WIA/WGA-uitkering.
• We hielpen 13,2% van de Ziektewet-klanten om binnen  

13 weken ziekte gedeeltelijk weer aan de slag te gaan.

Openstaan voor vragen en klachten
• We beantwoordden 7,1 miljoen telefonische vragen.
• We handelden 8.500 klachten en 85.000 bezwaarzaken af.

De regels handhaven
• We spoorden 46.900 overtredingen van de 

inlichtingenplicht op.
• We legden 90.300 maatregelen op voor overtreding van 

inspanningsverplichtingen.
• We spoorden voor € 71,6 miljoen aan fraude op.

Gegevens beheren
• We beheerden bijna 21 miljoen inkomensgegevens van 

12,5 miljoen mensen in onze polisadministratie.
• We leverden gegevens uit de polisadministratie aan 

circa 700 publieke en private partijen.

Vergunningen verlenen
• We behandelden 70.000 aanvragen voor 

ontslagvergunningen.
• We behandelden 11.000 aanvragen voor 

tewerkstellingsvergunningen.

Beoordelen wat mensen kunnen
• Voor 83.800 mensen gingen we met een sociaal-

medische beoordeling na wat hun arbeidspotentieel is.
• We verzorgden de herbeoordeling van 34.000 mensen 

met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, vanwege een 
veranderde gezondheidstoestand. 

De resultaten van UWV in 2013



Ingrijpende 
aanpassingen
• Verdere digitalisering van onze 

dienstverlening
• Verdere automatisering van 

onze werkprocessen
• Maximaal beroep op 

ICT-voorzieningen en 
-verandercapaciteit

• Verdere versobering van de 
uitvoering

• Meer efficiency en meer 
eenvoud

Zorgvuldig en 
duidelijk
• Wie werk kan vinden, 

aanspreken op eigen 
verantwoordelijkheid

• Regels goed uitleggen én 
consequent handhaven

• Digitale controle op solliciteren 
in de eerste 3 maanden WW

• Na 6 maanden WW passend 
werk aanvaarden

• Scherpe sociaal-medische 
indicaties

• We sporen in 2014 voor € 55 
miljoen aan fraude op

Al gerealiseerd
Sinds de oprichting van UWV in 2002:
• circa 1.000 wetswijzigingen doorgevoerd
• € 1,1 miljard bespaard
• bijna 7.700 fte’s minder
• ruim 200 panden minder

Aan het werk
• We helpen 6.500 Wajongers om werk te vinden
•  We bieden intensieve dienstverlening aan 

43.000 oudere WW’ers en aan 54.300 mensen 
met een arbeidshandicap

• We doen 5.000 langdurig werklozen een 
passend werkaanbod

•  We beoordelen voor 117.000 mensen op 
transparante en uniforme wijze wat hun 
arbeidsvermogen is

Meer digitaal
• Groter beroep op 

zelfredzaamheid burgers
• Driekwart van klantcontacten 

verloopt digitaal
• Hulp bij wennen aan digitale 

dienstverlening
•  Persoonlijke aandacht voor 

de mensen die dat het meest 
nodig hebben

De risico’s
• Problemen met stabiliteit 

werk.nl en uwv.nl
• Te groot beroep op ICT- en 

verandercapaciteit
• Bezuinigingsdoelstellingen 

worden niet gehaald
• Kwaliteit van de 

dienstverlening onder druk
• Privacy persoonlijke gegevens 

in het geding

Het perspectief
Efficiëntere uitvoering 
in de keten van werk en 
inkomen, met minder 
maatschappelijke kosten:
• lagere uitkeringslasten
• lagere uitvoeringskosten

De kracht van UWV
•  Een bedrijfszekere, stabiele uitvoerder van volumineuze, 

gestandaardiseerde processen
•  Een efficiënte uitvoerder: de uitvoeringskosten als 

percentage van de programmakosten zijn in 6 jaar 
gedaald van 10% naar 6,5%. We hebben € 600 miljoen 
bespaard op de uitvoeringskosten en in 2014 besparen 
we nog eens € 129 miljoen ten opzichte van 2013

•  Een betrouwbare uitvoerder; we bereiken vrijwel alle met 
het ministerie afgesproken doelen

•  Een effectieve samenwerkingspartner. We hebben 
regionale kantoren met landelijke dekking en we 
beschikken over een uitgebreid en relevant netwerk

• Biedt unieke en veelgevraagde kennis op gebied van 
werk en inkomen

De voorwaarden
• Goede beheersing ICT-veranderingen
• Geen extra, ingrijpende wijzigingen in wet- 

en regelgeving
• Vereenvoudiging van wet- en regelgeving
• Geen snellere stijging werkloosheid dan nu 

voorzien
•  Opbouw digitale dienstverlening houdt 

gelijke tred met afbouw conventionele 
dienstverlening

• Beveiligingsbeheer op orde

Efficiënte uitvoering
• We verwerken snel en correct circa 1,4 miljoen 

uitkeringsaanvragen
• We kennen 1 miljoen nieuwe uitkeringen toe
•  We verrichten 16 miljoen tijdige betalingen aan 

bijna 1,4 miljoen mensen
• 99% van onze werkzaamheden is rechtmatig

Nieuwe wet- en  
regelgeving
• Participatiewet/Quotumwet
• Wet Werk en Zekerheid
• Premiedifferentiatie WGA en ZW

De omgeving van UWV
•  De overheid zet in op meer 

zelfredzaamheid en participatie van 
burgers

• Burgers worden assertiever en 
veeleisender

• De samenleving digitaliseert steeds verder
• De beroepsbevolking en de arbeidsmarkt 

veranderen ingrijpend
• De overheid bezuinigt drastisch op alle 

publieke uitvoerders
• Toenemende decentralisatie en 

privatisering van taken
• De werkloosheid blijft stijgen in 2014

Samenwerking
• Nog meer proactief samenwerken met 

gemeenten en andere partners
•  Zorgvuldige samenwerking met 

gemeenten in voorbereiding op 
Participatiewet

•  Vanuit onze polisadministratie levering 
van inkomensgegevens aan ongeveer 
700 publieke en private partijen
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