
ONZE FOCUS VOOR 2015

➜ Verdere verbetering digitale en persoonlijke dienstverlening

➜ Invoering Participatiewet en Wet werk en zekerheid

➜ Blijvende aandacht voor handhaving

➜ Proactieve samenwerking met gemeenten en private partijen

➜ Veilige gegevensuitwisseling

➜ Stabiliteit, onderhoud en vernieuwing ICT

➜ Afgesproken bezuinigingen realiseren

➜ Zorgvuldige beoordelingen en uitkeringsverzorging

➜ Mensen faciliteren bij het vinden van werk

in vogelvlucht



UITDAGINGEN

NIEUWE WETTEN 
➜  Wet werk en zekerheid
 ➜  Verkorting WW-duur 
 ➜  Invoering inkomstenverrekening in de WW
 ➜  Alle arbeid na 6 maanden WW passend
 ➜  Hervorming ontslagstelsel

➜  Participatiewet en Banenafspraak
 ➜  UWV verantwoordelijk voor bestaande 

Wajongers en voor nieuwe jonggehandicapten 
zonder arbeidsvermogen

 ➜  UWV bekijkt arbeidsmogelijkheden van 
bestaande Wajongers 

 ➜  UWV levert kandidaten voor de 
Banenafspraak

GROOT BEROEP OP ONZE ICT 
➜  Veel en ingrijpende aanpassingen als gevolg van 

nieuwe wet- en regelgeving
➜  Verdere digitalisering dienstverlening 
➜  Verdere automatisering werkprocessen
➜  ICT-applicaties regionaal beschikbaar stellen  

voor gemeenten 
➜  Verder investeren in stabiliteit en 

beschikbaarheid van systemen
➜  Vereenvoudiging en modernisering 

applicatielandschap
➜  Verzwaarde inzet op informatiebeveiliging

ONZE FOCUS VOOR 2015 IN VOGELVLUCHT 
Moderne, klantgerichte dienstverlening

WAT WE BIEDEN

DIENSTVERLENING OP MAAT 
➜  Betrouwbaar, duidelijk en, waar mogelijk, op maat
➜  Correcte en snelle uitkeringsverzorging
➜  Zorgvuldige sociaal-medische beoordelingen 
➜  Inzet van meest passende en effectieve kanaal
 ➜  Burgers kunnen steeds meer online regelen 

en doen
 ➜  Wie daar moeite mee heeft, krijgt persoonlijke 

ondersteuning
 ➜  Vragen stellen kan online maar ook via 

telefoon of social media
 ➜  WW’ers krijgen binnen 4 maanden 

werkloosheid een persoonlijk gesprek
 ➜  Werkzoekende 50-plussers krijgen 

groepsgewijs extra ondersteuning 
 ➜  Mensen met een arbeidsbeperking krijgen 

intensieve, persoonlijke dienstverlening
➜  Ook werkgevers kunnen steeds meer zaken 

online regelen
➜  Persoonlijke dienstverlening voor werkgevers die 

kansen bieden aan werkzoekenden met afstand  
tot de arbeidsmarkt

UITGESTOKEN HAND AAN GEMEENTEN 
➜ We bieden onze diensten aan
 ➜  3 nieuwe wettelijke diensten: indicatie 

Banenafspraak, advies medische 
urenbeperking, advies beschut werken

 ➜  6 aanvullende diensten
 ➜  Gebruik van onze ICT-infrastructuur
➜ En werken nauw samen 
 ➜  We beheren het Landelijk Doelgroep Register 

voor Banenafspraak
 ➜  We richten gezamenlijk een ’etalage’ in voor 

doelgroepen voor Banenafspraak 
 ➜  We werken samen met gemeenten en sociale 

partners in 35 regionale Werkbedrijven 
 ➜  We bieden met de WerkgeversServicepunten 

in iedere arbeidsmarktregio een 
gemeenschappelijk loket voor werkgevers 

BREDE DIENSTVERLENING AAN ANDERE 
PARTIJEN
➜  We leveren vanuit onze polisadministratie 

inkomensgegevens aan publieke en private 
partijen

➜  We doen herbeoordelingen voor onder meer 
eigenrisicodragers en verzekeraars 

➜  We ondersteunen sectoren bij de invulling van 
sectorplannen: met arbeidsmarktinformatie, 
advies en ondersteuning

WIJ HELPEN MENSEN 
OP WEG BIJ HET 
VINDEN VAN WERK



ONZE FOCUS VOOR 2015 IN VOGELVLUCHT 
Moderne, klantgerichte dienstverlening

WAT WE DOEN

DIENSTVERLENING OP MAAT 
➜  We helpen 6.500 Wajongers  aan werk
➜  We bieden 43.000 oudere WW’ers 

netwerktrainingen aan 
➜  We doen 5.000 langdurig werklozen een passend 

werkaanbod met intensieve dienstverlening
➜  We activeren mensen met een WGA-uitkering 

UITKEREN EN BEOORDELEN
➜  We beoordelen op transparante en uniforme 

wijze het arbeidsvermogen van 182.900 mensen 
➜  We verwerken snel en correct circa 1,1 miljoen 

uitkeringsaanvragen
➜  We kennen 1 miljoen nieuwe uitkeringen toe
➜  We verrichten 23,3 miljoen tijdige betalingen aan 

bijna 1,4 miljoen mensen

HANDHAVEN 
➜  We leggen regels goed uit én handhaven ze 

consequent 
➜  We intensiveren de afhandeling van 

fraudesignalen
➜  We pakken fictieve dienstverbanden aan
➜  We controleren intensiever tijdens eerste  

3 maanden WW
➜  We controleren of WW’ers na 6 maanden WW 

passend werk aanvaarden 
➜  We houden bij het opleggen van boetes 

en maatregelen rekening met de mate van 
verwijtbaarheid 

BEZUINIGINGEN REALISEREN
➜  Van taakstelling voor periode 2012-2015 is al 

€ 320 miljoen bezuinigd; in 2015 realiseren we 
laatste deel van € 81 miljoen;  voor periode   
2016-2018 staan nieuwe bezuinigingen voor  
€ 88 miljoen

➜  We digitaliseren en automatiseren het 
uitkeringsproces WW

➜  We vereenvoudigen, digitaliseren en 
automatiseren het uitkeringsproces WAO

➜  We vereenvoudigen claimbeoordeling WIA

STEEDS MEER 
ONLINE, MAAR 
OOK RUIMTE VOOR 
PERSOONLIJKE 
ONDERSTEUNING



DE KRACHT VAN UWV 
➜  UWV is een betrouwbare uitvoerder; we leveren 

wat we afspreken
➜  UWV is een effectieve samenwerkingspartner. 

We hebben regionale kantoren met landelijke 
dekking en we beschikken over een uitgebreid en 
relevant netwerk

➜  UWV biedt unieke en veelgevraagde kennis op 
het gebied van werk en inkomen

➜  UWV is een efficiënte uitvoerder: de 
uitvoeringskosten als percentage van de totale 
lasten zijn in 9 jaar gedaald van 10,0% naar 7,1%.  
We hebben sinds 2005 € 790 miljoen (prijspeil 
2014) bespaard op de uitvoeringskosten

MEER INFORMATIE?
Ga naar jaarverslag.uwv.nl


